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ANTWERPSCHE 

ANALYTISCHE FLORA 
INHOUDENDE 

de beschryving van alle Planten, welke in de provincie 

Antwerpen, in de vrye natuer, groeijen of er algemeen 

gekweekt worden. 

HENRI VAN HEURCK ‚x J. Il. DE BEUCKER, 

PROFESSORS IN PLANTENKUNDE, 

EERSEE DUN. 

ANTWERPEN, 

Drukkery der weduwe Jos. Van Íshoven. 

SGL. 





ANTWERPSCHE 

ANALYTISCHE FLORA. 



Aen de vereischten der wet is voldaen. 



ANTWERPSCHE 

NALY TISCHE ELOH 
INHOUDENDE 

de beschryving van aile Planten, welke in de provincie 

Antwerpen, in de vrye natuer, groeijen of er algemeen 

gekweekt worden. 

DOOR 

HENRI VAN HEURCK 

Professor in de Plantenkunde en Onder- 

Voorzitter van het Anrwenrrscu Krurmkunpie 

Gevoorscunar. Eere-lid der Koninglyke Maet- 

schappy Lixseus te Brussel, Briefwisselend- 

lid der WerenscrarrarnvkeE VEREENIGING van 

Antwerpen, Eere-lid van het Boonreerkunoie 

Grroorscrar te Leuven, lid van verdiensten 

van het vlaemsch Leesgenootschap « Nur Ex 

OnpErRwvys», te Leuven, werkend-lid van 

Kruid-, 

en Landbouwkundige Genootschap- 

verschillende ioemteelkundige , 

Tuin- 

pen, enz., enz. 

J. 1. DE BEUCKER, 

Professor en Bestierder van het Axrwenrscn 

KrurmKuxpie Gesoorsecuar. Bestuer-lid der 

Koninglyke Maetschappy van BrormtEErKUNDE 

te Antwerpen, lid van verdiensten van het 

Koninglyk Zoologisch genootschap « Narura 

Artis Macrsrra » te Amsterdam en van het 

vlaemsch Leesgenootschap Nur Ex Onpenwvs 

te Leuven, Redaktie-lid der Landbauwers- 

vergadering, van het noorden, Eere- en wer- 

kend-lid van verscheidene wetenschappelyke 

Kruid-, Tuin-, Land-, Bloemteelkundige en 

vlaemsch letterkundige Genootschappen, enz. 

EERSTE DEEL. 

ANTWERPEN, 
Drukkery der weduwe Jos. Van Ishoven, 

ASGH. 



God gebood dat de aerde zou voortbrengen allerlei kruiden en boomen. 

Genes. [. 41. 

O Heere! hoe heerlyk zyn uwe werken, Gy hebt alles met wysheid 

geschikt. Ps. CIII. v. 24, 

Heere! de aerde is vol van uwe goedertierenheid. 

Ps. CXIX. v. 64. 

Bibl. Seient. Bot. 

Collegii Soe. Jesu 

Namurecensis 
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Den Heere 

M. MARTENS, 

Hooglecraer van Plantenkunde en Scheikunde, 

by de Katholyke Hoogeschool te Leuvon, 

Lid der Koninglyke- Akademiën van Wetenschappen en Geneeskunde 

van België, 

TEN BEWYZE VAN WARE HOOGACHTING EN ERKENTENIS 

OPGEDRAGEN, 





VOORWOORD. 

Toen wy in 1857, ons kosteloos Zondags Plant-, Tuin- 

en Landbouwkundig onderwys instelden, beöogden wy niets 

dan onze te lang verwaerloosde wetenschap die (men mag het 

melden), by het mindere volk, in onze kunstryke stad en 

in hare landbouw-omstreken, zoo verdrongen werd, in het 

vlaemsch herinterigten. En waerdoor werd de wetenschap 

verdrongen ? door de miskenning onzer moedertael. De tael 
van onze landgenooten werd in deze wetenschap, zoo als 
ip alle vakken dezer tyden, miskend; de geringere standen, 

de tuiniers, moesten in deze wetenschap ten achter blyven, 

en dit by gebrek aen kennis van vreemde talen. Van den 
minsten planten-catalogus, beschryving of deskundige ver- 

handeling tot uitgebreider schriften toe, alien zyn opgesteld 

of worden in het fransch.aen het volk verkondigd. De vreemde 

„oon kan deel nemen aen de gunst der geleerden , even als die, 

welke door den welstand hunner ouderen, vreemde talen hebben 

kunnen aevleeren, terwyl aen onze tuieiers en burgerskin- 

deren, de onderwyzing in hunne tael word ontzegd (1). De 

vreemdeling wordt geöefend, en ons eigen volk wordt onver- 

schillig aen zichzelven overgelaten. 

Dit konden wy niet langer dulden, en hoe gebrekkig wy 

in den beginne dan ook onze lessen gaven, waren wy 

toch met moed en iever bezield. De eerste oproep, dien wy 
deden om onze lessen te komen bywoonen, werd dan ook 

gunstig, door een groot getal aenhoorders, beantwoord. Wy 

(1) Toen de Nederlanders vereenigd waren onder de regering van koning 
Willem LL, werden er in onzen stads Kruidtuin kostelooze lessen in ’t Neder- 
duitsch gegeven ; de tuiniers konden aen deze nuttige leeringen deel 
nemen. Thans worden de lessen in’t fransch gegeven, welke tael onze 
tuiniers niet magtig zyn. 
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voerden het woord niet alleen tot tuiniers en landbouwers, 

maer tot leerzuchtige (1) plantenminnaers uit alle standen. Dit 

bewys van liefde tot de kunst, die men alsdan deed blyken, gaf 

ons by innige voldoening, een krachtigen moed tot volherding. 
Wy gingen voort met het geven van lessen en onze aen- 

hoorders vermeerderden ook gestadig, en op verzoek van een 
tachtigtal onzer leerlingen, stichtteden wy het jaer nadien, 

dus in 1858, ons thans zoo bloeijend KrurpKunpie GENOOTSCHAP. 
Behalve in eenige wintermaenden, gaven wy geheel het 

jaer door onderwyzingen en menigmael deden wy kruid- 
kundige wandelingen, ten einde onze leerlingen en aenhoorders 
met de kruiden van onzen vaderlandschen bodem bekend 
te maken, om alzoo de planten, welke door de hand des 

Scheppers aen onzen vlaemschen grond zyu gegeven, welke 

wy dagelyks zien en by de wandeling met de voeten trappen, 
en deels voor hare deugden of deels voor hare gevaerlyke 
eigenschappen moeten kennen en waernemen, het eerst en 
bovenal te leeren waerdeeren. 

Doch om dit groote werk met vrucht te ondernemen, 

om onze leerlingen met onze vaderlandsche gewassen bekend 
te maken, dienden wy goede beschryvingen dezer planten te 
bezitten en deze ontbreken ons geheel. Wy zouden moeten 
beschaemd worden het te melden, doch het verzwygen 
kunnen wy ook niet. Na de laetste uitgaef van den roem- 
waerdigen kruidboek van Rembertus Dodoens (2), die by 
Moretus te Antwerpen in 1644 is gedrukt; na de uitgaef 
van dit uitzonderlyk en groot werk, en die van den kundigen 

priester Van Sterbeeck, verschenen in 1654 en 1682, welke 
handelen, het eene over de kampernoeliën en het andere over de 

oranje-boomen, is er geen vlaemsch plantenkundig boek 
meer over onze Antwerpsche kruiden gedrukt, en al is 

() Vele onder onze aenhoorders betuigden niettegenstaende zy de 
fransche tael magtig zyn, zy toch de kruidkundige onderwyzingen in 
nederduitsch gegeven . beter verstaen , om reden onze tael toelaet alle de 
kruidkundige benamingen zoo gemakkelyk er in uittedrukken, terwyl om 
diezelfde lessen in het fransch te verstaen, men by deze zeer goed grieksch 
en latyn moet kennen, in welke talen de technische namen tusschen den 
franschen uitleg worden medegedeeld. 

(2) Dodoens of Dodonceus. 
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Dodonseus kruidboek nog zoo kundig en wonderwel voor 
zyuen tyd, kan het vandaeg aen de gevorderde leer (dank 

zy de kundige nalatenschap onzer voorvaderen) niet meer 

voldoen. 
Vier verschillende in het fransch geschrevene werken, 

zyn er in de laetste jaren over onze Antwerpsche en Kem- 

pische kruiden verschenen, deze zyn : 
1e Catalogue des plantes du département des deux Nèthes, par 

Dekin 1802 en 1805 

Deze uitgaef is ten regte catalogus genoemd; zy heelt ook 

geene andere waerde dan eene enkele naemlyst van planten, 
zonder eenige aenduiding of beschryving te zyn. 

2e Relation d'une promenade botanique faite dans la Cam- 

pine, au mois de Juillet 1852, par J. Krcex. (Brussel 1855.) 
Dees klein schrift bevat zeer goede inlichtingen, doch 

levert geene aenwyzingen om de planten te leeren kennen. 

5° Flore de la province d'Anvers. par Van Berepen et 

Teurrinckx, in den Dictionnaire Géographique de la province 

d'Anvers, par Pm. Van Der Marren, (Brussel 1854.) 

Dees kortbondig schrift is enkelyk een kundig samengestelde 
naemlyst van een groot deel der planten onzer provincie, het 

houdt geene aenduidingen in. 
4e Prodrome de la flore des environs d'Anvers et d'une 

partie de la Campine, par G. Consranr VAN HAESENDONCK, in 

de Annales de la Société de Meédecine d'Anvers (1841) 
Dees laetste is nog het beste werkje, hetwelk tot hiertoe 

over de Flora van Antwerpen is uitgegeven; 1010 planten 

zyn er met hunne groeiplaetsen in aengeduid en volgens 
Linneus stelsel gerangschikt. Wel is waer dat deze uitgaef 

geene beschryving der planten-kenteekens aenduidt, zoo dat 

de leerling niet in staet is hiermede zyne gevondene plant 
dadelyk te herkennen, houdt dit werkje nogthans zeer goede 

aenduidingen der groeijingsplaetsen in en het doet zien dat 

M. Van Haesendonck, onze inlandsche kruiden zeer goed kende 
en dat hy ievervolle en nauwkeurige onderzoekingen op de 

plaetsen zelven moet gedaen hebben. 
IL. 
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Alle de voorhanden zynde werkjes waren dus niet toe- 
reikend, om aen den wensch der leerende en byzonder aen 

de vlaemsche jongelingschap te voldoen. 

Wederom hebben wy die taek op ons genomen, om die 
ledigte zoo waerdig mogelyk aentevullen (1), doch voor zulk 

een werk van kunst hadden wy wyze teregtwyzingen en goeden 

onderstand noodig; dank aen onze edelmoedige en meer gevor- 

derde kunstgenooten, die welwillend en onbaetzuchtig ons 

de hulpzame hand leenden, zyn wy in onze pooging eenig- 
zins gelukt. 
Wy zvn er fier op het te melden, niemand van deskundigen 

welke wy de hulp of onderrigting afvroegen, heeft ons deze 
geweigerd. Wy betuigen dus onzen hartelyken en welgemeenden 

dank aen de heeren F. Crepin van Rochefort, Abt. Eug. Goe- 
mans, Fenvinger, Kickx en Scheidweiler van Gent, Abt. Strail 

van Magnée , doktor Van Haesendonek van Tongerloo, 

Pastor Melis te Kemseke, A. Wesmael van Vilvoorde, doktor 

Westendorp van Dendermonde, Martinis van Obourg, 

P. Bellynck van Namen, Prof. Morren van Luik, Advokaet 

Baguet van Leuven, De Vos van Aerschot, Prof. Decaisne 

van Parys, Boreau van Angers, J. Baker van Thirsk (En- 

land), en doktor Wirtgen Prof. te Goblentz (2). Mogt dan 

die pooging iets bydragen tot de kennis onzer vaderlandsche 
kruiden. Wel is waer de studenten voor de kennis in de 
geneeskunde of van apotheker kunnen fransch en zouden zich 
met vreemde boeken kunnen behelpen, maer toch zyn zy nog 

geene geheel verbasterde jongelingen; zy verstaen toch ook, 
en mogelyk nog wel beter, onze volkstael. 

Mogten wy dan zien, dat onze geringe arbeid, zoo wel 
tot behulp van geleerden als van tuiniers werd aengenomen, 
wy zouden ons ruimschoots beloond vinden. 

De Schryvers. 

(4) Sedert 1848 hebben wy jaerlyks onze planten ter plaetse in het 
wilde waergenomen en onderzocht. 

(a) Zie verder de Iyst onzer kundige ondersteuners. 
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welke op ons verzoek welwillend inlichtingen voor ons werk 

hebben gegeven. 

Crepin (Francis), kruidkundige te Rochefort, schryver van 

de Manuel de la Flore de Belgique. Wy betuigen onzen harte- 

lyken dank aen onzen geleerden vriend, zoo wel voor het zenden 

van gedroogde kruiden en het geven van inlichtingen, als voor de 

kunstbroederlyke gezelligheid, waermede hy ons heeft begeleid 

op de kruidkundige wandelingen, welke wy in Ardennen deden. 

Naermate zyn werk gedrukt werd, heeft hy ons de bladzyden 

gezonden, waeruit wy ook groot voordeel hebben getrokken. 

Gautier (de eerwaerde Heer Victor, S. J.) Deze kundige 

Heer, die altyd tevreden is een ander dienst te kunnen bewyzen, 

was mede ‘onze eerste inleider in het ryk van Flora, en tot 

hiertoe hebben wy altyd zyne vriendschappelyke inlichtingen 

genoten. Wy zyn hem dus ook meermalen onzen dank ver- 

schuldigd, en wel byzonder voor zyne goede mededeeling over 

planten, welke hy op verscheidene plaetsen van Belgie en 

byzonder rond Antwerpen gevonden heeft. 

Lodewyekx (Hubertus), apotheker te Antwerpen. Hy, die de 

gewoone gezel onzer kruidkundige wandelingen was, duide 

ons menigmael, door zyne omvattende kennissen in de planten- 

kunde de groeijingsplaetsen van verscheidene gewassen aen , en 

ondersteunde ons volgaerne in onze pooging. 

Martens (Edward), doktor in geneeskunde en natuerlyke 

wetenschappen, te Leuven. Wat zyn wy niet verpligt aen dezen 

geleerden doch ootmoedigen vriend? Hy hielp ons in de 

moeijelyke taek, deed het overzigt der proeven van dees 

werk en wees ons verscheidene verbeteringen aen. 
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Aenhoudende navorscher van de diepste geheimen der 

natuer, heeft hy eene grondige en verhevene kennis in het 

plantenryk bekomen, en wel byzonder in het zoo moeijelyk te 

kennen, onzigtbaer bloeijead, planten-geslacht (cryptogame.) 

Dit moeijelyk gedeelte van onze Flora heeft by dan ook wel- 

willend opgesteld. Wy betuigen onzen in de wetenschap zoo 

befaemden ondersteuner hiervoor onzen broederlyken dank. 

Reusens (de eerwaerde Heer Edmond), bibliothekaris der 

katholyke Hoogschool van Leuven. Deze hooggeleerde man 

heeft het aendenken van onze Antwerpsche Flora bewaerd, en 

weel dat by een zoon des volks uit hare landbouwryke om- 

streken is. Niettegenstaende hy zeer mededeelend van aerd is, 

heeft die beweegreden, de herinnering aen zynen geboortegrond, 

hem nog meer aengespoord om ons in onze pooging te onder- 

steunen. Men kan opmerken in ons werk, even als in dat van 

den heer Crepin, welk groot getal zeldzame planten hy ontdekt 

heeft; menigmael vergezelde hy ons op de kruidkundige wande- 

lingen, en bleef voortdurend ons belangryke inlichtingen me- 

dedeelen. Ook was hy de eerste dien in onze provincie de 

Ranunculus ololeucos en de Sanguisorba officinalis ontdekte. 

Wan Haesendonek (Constantin) Doktor in de geneeskunde 

te Tongerloo. 

Behulpzaem als een rechtschapen vlaemsch kunstgenoot, beeft 

hy ons zoo veel mogelyk ondersteund — en wel byzonder 

door een handschrift, aenduidende menigvuldige groeijings- 

plaetsen van planten, welke hy na de uilgaef van zynen 

Prodrome ontdekt heeft. Menigmael zond hy ons zyne gevon- 

dene kruiden, en deed ook zyne spyt kennen dat hy zynen 

Prodrome in eene voor onze Antwerpsche landgenooten vreemde 

tael had uitgegeven; hy moedigde ons aen in de uitgaef onzer 

in bet vlaemsch opgestelde Antwerpsche Flora. 
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Wesmael (Alfred), Leeraer van Plantenkunde, in de 

Koninglyke hofbouwschool te Vilvoorden. 

Deze jonge doch ievervolle plantenkenner, met wien een 

onzer, de heer Van Heurck, de Prodrome de la Flore du 

Brabant uitgaf, bewees ons, in onze opgenomene taek, me- 

nigvuldige diensten, door het aenduiden van planten die hy 

in onze provincie ontwaerd had, en naermate hy er weder 

andere ontdekte, deed hy ons deze onmiddelyk geworden. 

Vergeten wy de heeren Celis en Lauwers niet, die zoo 

dikwerf ons hunne gevondene planten kwamen mededeelen. 

Aen alle deze genoemde heeren betuigen wy, in naem der 

wetenschap , onzen welgemeenden en kunstbroederlyken dank. 

TER GEDACHTENIS | 

VAN DEN HEERE 

Goperr. Anr. MAREE, 
va leven Doktor tn de Geneeskunde en Burgemeester van 

Borgerhout, 

aldaer overleden, in 1853, in den ouderdom van 59 jaren. 

Aen hem, onzen te vroeg verloren plantenkundigen 
boezemvriend, die mede van in 1845 als eerste 
geleider van een onzer, den heer De Beucker in de 
wegen van Flora's wetenschap leerde wandelen; van 
u vriend! behouden wy de zalige herinnering uwer 
vriendschappelyke en kennisvolle inlichtingen. 
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Werken, van welke gebruik is gemaekt voor het 

opstellen dezer Flora. _ 

Cosson et Germain. Flore analytique et descriptive des 

environs de Paris. Paris 1845, 2 vol. in &°. 

Idem. Atlas de la Flore des environs de Paris. Paris 1845, 

1 vol. in 8°. 

ldem. Synopsis de la Flore, etc. Paris 1859, 4 vol. in 16°. 

Boreau. Flore du centre de la France et du Bassin de la 

Loire, Paris 1857, 2 vol. in 8°. 

Lejeune et Courrors. Compendium Flore Belgicse, Leodii 

1828-1851, Verviee 1856, 5 vol. in 82 

Marnreu. Flore Générale de Belgique 4849, 2 vol. in 8°, 

Crepin. Manuel de la Flore de Belgique, in 8° Bruxelles, 1860. 

Idem. Note sur quelques plantes rares ou critiques de la 

Belgique; Bruxelles 1859, 1e Fase in 8°. 
Kickx. Relation d'une promenade botanique, fait dans la 

Campine ou mois de Juillet 1852, Bruxelles 1855, broch. in 8”. 

Van HarserponcK. Prodrome de la Flore des environs 

d'Anvers et d'une partie de la Campine. Bruxelles 1841, 
broch. in 8°. 

Lejeune. Flore des environs de Spa. Liège 1811-1815, 
2vols in 8% 

Idem. Revue de la Flore. Liège 1824, 1 vol. in 8°. 

WesmarL. Notice sur quelques espèces’ de saules. Gand 
1860 in 8°. 

Bommer. Tableau analytique de la Flore Belge et Pa- 
risienne. Bruxelles 1854, 4 vol. in 8°. 

Gevers-Deynoor. Flora Rheno-Trajectina, etc. Utrecht 1847, 

4 broch. in 42°, 
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Waemverkortingen der Schrpvers, welke in dit werk 

Adans. 

Ait. 

All. 

Babingt. 

Benth. 

Bor. 

À. Br. 

R. Br. 

Brongn. 

Cass. 

Goss. 

Goss. el Germ. 

Crantz. 

Curt. 

D.G. 

Alph. D. GC. 

Delath. 

Desf. 

Desp. 

Desv. 

Dietr. 

DK.” 

Dod. 

Dmrt. 

Ehrh. 

Endl. 

Fries. 

Gaertn. 

Gaud. 

Gay. 

voorkomen. 

Adanson. Ged. 

Aiton. Germ. 

Allioni. Gmel. 

G. C. Babington. Good. 

G. Bentham. Gren. 

Boreau. Gren. et Godr. 

A. Braun. Griseb. 

R. Brown. Hall. 

Ad. Brongniart. Hoffm. 

Cassini. Hornem. 

Gosson. Host. 

Cosson et Germain. Huds. 

Crantz. Jacq. 

Curtis. Jord. 

De Candolle Juss. 

Alphonse De Candolle. | Adr. Juss. 

Delathouwer. Krschl. 

Desfontaines. Koch. 

Desportes. Keel. 

Desvaux. Kunth. 

Dietrich. Kx. 

Dekin. L. 

Dodoens. BE 

Dumortier. Lam 

Ehrhart. Leers. 

Step. Endlicher. Lehm. 

Fries. Lej. 

Gaertner. Leys. 

Gaudin. L'Herit 

Gay. Lind]. 

Gedeeltelyk. 

Germain. 

Gmelin. 

Goodenough. 

Grenier. 

Grenier et Godron- 

Grisebach. 

Haller. 

Hoffmann. 

Hornemann. 

Host. 

Hudson. 

Jacquin. 

Alexis Jordan. 

A. L. De Jussieu. 

Adrien de Jussieu. 

Fred. Kirschleger. 

J. Koch. 

Keeler. 

Kunth. 

J. Kickx, (zoon). 

Linnseus. 

Linneus (zoon). 

Lamarck. 

Leers. 

Lehmann. 

Lejeune. 

Leysser. 

L'Heritier. 

Lindley. 
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Link. 

Lloyd. 

Lors. 

Mert. 

Mert. et Koch. 

Mey. 

Mill. 

Mog. Tand. 

Murr. 

Nees. 

Nest]. 

Nob. 

Nutt. 

Parl. 

P. B. 

Pers. 

P. Gaut. 

Poir. 

Poll. 

R. 

Rehb. 

Rehb. f. 

Reich. 

Retz. 

Rich. 

A. Rich. 

Reem.etSchult. 

Schlecht. 

Schleich. 

NAEMVERKORTINGEN DER SCHRYVERS. 

Link. 

Lloyd. 

Loiseleur. 

Mertens. 

Mertens et Koch. 

Meyer. 

Miller. 

Moquin-Tandon. 

Murray. 

Nees ab Evenbeeck. 

Nestler. 

Nobis. (*) 

Nutter. 

Parlatore. 

Palissot de Beauvoit. 

Persoon. 

Pater Gautier. 

Poiret. 

Pollich. 

Reusens. 

Reichenbach. 

Reichenbach , zoon. 

Reichard. 

Retzuis. 

L. G. Richarch. 

A. Richard. 

Reemer et Schultes. 

Schlechtendal. 

Schleicher. 

Schrad. 

Schreb. 

Schult. 

Scop. 

Sibth. 

Sm. 

Soy.-Willm. 

Spreng. 

Sutt. 

Sw. 

Thuill. 

Tournef. 

Trin. 

Vaill. 

Venn’ 

VES 

Vent. 

Vill. 

W.etkK. 

Wallr. 

Weig. 

WhlInbg. 

Whlbg. 

Wib. 

Wigg. 

Willd. 

Wimm. 

With. 

Schrader. 

Schreber. 

Schultes. 

Scopoli. 

Sibthorp. 

Smith. 

Soyer-Willemet. 

Sprengel. 

Sutton. 

Swartz. 

Thuillier. 

Tournefort. 

Trinius. 

Vaillant. 

Van Beneden. 

Van Haesendonck. 

Ventenat. 

Villars. 

Walstein et Kitaibel. 

Wallroth. 

Weigel. 

Wahlenberg. 

Wahlberg. 

Wibel. 

Wiggers. 

Willdenow. 

Wimmer. 

Witbering. 

(*) Door de schryvers gevonden, den vlaemschen naem gegeven, enz. 
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KRUIDKUNDIGE WANDELINGEN, 

KRUIDBOEK, ENZ. 

Indien men zich in die aengename en voor elkeen zoo nuttige 

wetenschap van Kruid- of Plantenkunde wil oefenen, dient het 

eer men zich tot de studie op vreemde gewassen toelegt, dat men 

eerst en vooral onze eigene in het wilde groeijende planten leert 

kennen. — De grondsteen dier wetenschap is in de kennis onzer 

inlandsche gewassen gelegen, om rede alle de verhevene kruid- 

kundigen vroegtydiger, even als de tegenwoordige, uitsluitelyk 

Europeanen waren, en allen zvn met eenen onbepaelden iever 

voor het eigen schoone, voor de nuttige kruiden die men 

rond zich in den vreijen natuer vind, te kennen en te beschry- 

ven, door die reden hebben zy dan de eerste kennis der 

kruidkunde op onze Euroopsche-Flora, ontwikkeld, daerdoor is 

men niet alleen redelyk maer zelfs stelselmatig verplicht, om, 

eer wy ons op de kennis van uitheemsche gewassen willen 

toeleggen, men eerst grondige kennis met onze Nederlandsche , 

ja zelfs met het grootsten deel der Euroopsche-Flora moet 

gemaekt hebben. 

Want men noeme een plant uit eene uitheemsche landstreek , 

of uit een vreemd werelddeel, byv. de Polygonum vacci- 

nifoitum, Wall., welke in Oost-Indië te huis behoort, indien 

men nu onze bosch of krakebees niet kent, indien men niet 

weet dat dees plantje Vaccinium genaemd word, dan kan men 
III. 
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nooit vatten dat de Polygonum vaccimfolium, door zynen 

bynaem word aengewezen, dat dien plant grootendeels aen 

zyne boschbeesvormige bladen erkennelyk is, het is hetzelfde 

geval met de Begonia fagifolia, Fisch., van Australiën, wiers 

bladen op die van onze buek (fagus) zeer gelyken , de Caucalis 

daucoïdes, Linn., van Zuid-Europa en Australiën, word door 

zynen bynaem aengewezen, dat de geheele plant veel op onze 

wilde veldpee of wortel (Daucus carotta, Linn.) gelykt. Kende 

men nu de namen van de boschbees , van den buek en wilde 

wortel niet, dan zou men zeker veel bezwaerlyker in de kennis 

dier gewassen te leeren hebben; zulke voorbeelden zou men 

menigvuldig kunnen aenhalen, waer dat zoo als men zegt, 

de namen der vreemde gewassen op onze kruiden en boomen 

zyn toepasselyk gemaekt. Dit verstaen hebbende, moet men 

dan ook geene moeite sparen (indien men in de kruidkunde 

wil vorderen) om alle onze gewasschen goed te leeren kennen. 

Eer men zich tot eene kruidkundige wandeling begeeft, 

voorziet men zich van eenen stafsgewyzene gebogen wandel- 

stok, van dezen maekt men goed gebruik om de takken der 

boomen neder te halen, planten uit het water te trekken, enz, 

ook dient men voorzien te zyn van eene lange plat-ronde blikke 

doos, welke men door middel van eenen riem op den rug draegt. 

Men neemt met zich een klein plant-schupje of een mes met 

sterken helm, ten einde de planten waervan men de wortels wilt 

zien gemakkelyk te kunnen opnemen. Verders heeft men een 

klein boekje noodig mede te nemen, ten einde elke plant 

dien men vind en dien men niet algemeen of op vele plaetsen 

ontwaert er de groeijings-plaets enz., in aenteteekenen : in 

deze opneming van plaets moet men allerstiptelyks handelen; 

men regelt het boekje in dezer voege. 
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®P Februarius 1SGO. 

NAEM. * PLAETS, GEMEENTE. | AENMERKINGEN. 

Galanthus mivalis. |In de bosschen en|/ Te Gontich. [Op deze plaets 
gemeen , elders 
in onze prov. 

staetsspoorweg. \ zeer zeldzaem. 

| 

kanten naby den 

19 Mei 1SGO. 

Menlanthus trifo- |In de weiden achter| Te Duffel. Gemeen . 

latus. de Dyle. 

Tulipa sylvestris. |In een bosch naby/ Te Waelhem. [Zeer zeldzaem. 

het kasteel van 

Roozendael. | 

G Augustus 18GO. 
OEnanthe LEache- |Tusschen het riet/ Te Austruweel. 

nalii. op den boord der 

Schelde. 

Glaux maritima. {Op de Schelde dyk. { Te Austruweel.Op deze plaets 
zeer gemeen. 

Agrimonia eupato- [Op de Schelde dyk. | Te Austruweel. Zeer gemeen. 

ria. 

en zoo voorts handelt men telkens met elke gevondene plant 

zorgvuldig aentemerken, men neme bet boekje niet te groot. 

dat het byna ieder jaer vol met zulke aenteekeningen is, z00 

dat men jaerlyks een nieuw moet nemen, het oude plaetst men 

in zyne boekenkas of men legt het zorgvuldig weg, ten 

einde het altyd te kunnen onderzoeken. 

Naermate men nu op de wandeling planten ontmoet welke 

men niet erkent of bezit, neme men deze zorgvuldig en geheel 

op, zonder de wortels, bladen of bloemen te kwetsen, en 

men legt deze in de doos, van de boomen neemt men alleene- 

lyk een takje met bladen en bloemen. Te huis gekomen zynde 
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begint men alle de gevondene planten te bestuderen door 

behulp van eene Analitische Flora (of ontleedkundige plan- 

ten beschryving) wanneer men van den echten naem, door 

de aenduiding der byzondere kenteekens ten volle verzekerd 

is, dan legt men de plant in eene zeer natuerlyke houding 

op drie bladen grauw en zeer vochtopnemend papier, op de 

plaut legt men weder drie bladen papier en dan wederom 

een plant en zoo gaet men voort tot men alle de gevondene 

planten in stapel geplaets heelt , welke men dan onder de pers 

zet, na eenen dag onder de pers gelegen te hebben, neemt men 

ze er alle uit, men breekt den stapel op en men legt des avonds 

alle de planten op den vloer uit een, op de wyze dat elke 

plant met twee bladen papier van onder en een van boven 

voorzien is. Des morgens maekt men den stapel op en men 

zet dezen weder onder de pers, en zoo gaet men eenige dagen 

voort z00 lang tot dat de planten volkomen droog zyn, dan 

plakt men de gedroogde planten door middel van langst achter 

gegomde bandjes op witte of wit-gryze bladen papier van 

veerlig of vyf-en-veertig centimeters lang en drie-en-twintig tot 

zes-en-twintig breed. Onder elke plant schryft men een volmaekt 

opsckrift hetwelk inboud de naem, groei-plaets, vindings- plaets 

en de dag wanneer men hem gevonden heeft zoo als volgt. 

Wanneer men de plant 
KHerteroa imcana. D. GC. 

ee beente deli gekregen heeft plakt men 

Zandachtige graspleinen. onder de zelven het op- 

Naby het fort Stuivenberg. schrift dat de plant ver- 

vO lensmvs 1860. gezeld, wanneer men hem 
EX HERBARIO H. VAN HEURCK. ontfing. 

Men plaetst altyd maer een plant op het zelfde blad papier, 

doch wanneer het zeer kleine puntjens zyn, mag men er twee, 
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drie of meer op vast maken, doch altyd moeten deze alle 

van het zelfde geslacht zyn, zoo beplekt men maer eene zyde 

van het dubbel blad, de ledige zyde laet men op de plant 

liggen waerdoor deze tegen het schaven of stooten eenig- 

zins bevryd word, na dat men alzoo een grootdeel van de 

planten bereid heeft regeld men ze alle volgens familie rang 

tusschen een carton, bladen-drager (porte feuille) genaemd, 

op elken omslag welke men een boekdeel van den Herbarius 

noemt, schryft men op den rug een opschrift met de namen 

der inhoudende geslachten en familiën men plaets deze in 

eene drooge plaets in zyn boekenkas (bibliotheek) 

De gedroogde planten van zulk een Kruidboek worden 

zeer dikwyls door kleine insekten aengetast, hiervan kan men 

de planten goed bevryden door ze te doppen met het volgend 

vergiftig vocht , hetwelk men in de apotheken kan krygen, 

doch ingezien deszelfs vergiftigheid, dient het zeer voorziglig 

behandeld te worden. 

Deutochlorureti Hydrargyri. 7 grammata. 

AlcoholiSBvrnn rsr snede 250 grammata. 

Nota. — De kruidminnaers, welke de planten in de vrye natuer gaen 

onderzoeken , zullen soms planten ontmoeten, welke wy tot hiertoe in onze 

provincie niet ontdekt hebben, of die zy overvloedig zouden vinden op 

zekere plaetsen die wy voor zeldzaem aengeteekend hebben, worden vrien- 

delyk uitgenoodigd, tot handhaving der wetenschap , hunne gevondene 

kruiden aen een der beide onderstaenden te bestellen, en indien wy eene 

tweede uitgaef mogten noodig vinden , dan zouden wy volgaerne en met 

hartelyke dankplicht de namen onzer ondersteuners er in aenstippen. — 

Henri VAN HEURCGK , Leopoldstraet , 45, — J. [. DE BEUCKER, bloemist 

en zaedhandelaer naby den koninklyken Dierentuin, te Antwerpen. 
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MANIER 
om van de Analytische Tafels en bygevolg van deze Flora 

een nuttig gebruik te maken. 

Eer men zich van de Analytische tafels wil bedienen, dient 
men eerst eenige verschillende voorwaerden tot onderscheiding 

te kennen en te verstaen, byv. : De grootste menigte van 
planten brengen zigtbare bloemen of ten minste poederdraden 
en stylen voort, zoo als de roos, het vlas, graen, enz, doch 

een zeer groot gedeelte van planten is er dat geene of ten 

minsten geene ziglbare bloemen voortbrengt zoo als de kam- 

pernoeliën, varens, enz; een groot gedeelte onzer planten heeft 

bladen zoo als eik, buek , klaver , gras , enz. ; doch een ander 

deel onzer planten heeft geene bladen zoo als de zwammen, 

leverkruiden, enz. ; de meeste bloemen houden de twee 

geslachtsdeelen, poederdraden en stylen in waervoor men ze 

tweeslachtige bloemen noemt, zoo als by de colbloem, vlas- 

bloem , aerdappelbloem , enz. 
Dan weder zyn er vele planten waer tweederlei bloemen op 

dezelfde plant groeijen en deze noemt men « eenhuizige » de 
eene bloem houd niets dan poederdraden en de andere niets 
dan stylen in zoo als by den berk, els, bazelaer, noot, turks- 

koorn, enz. , eindelyk zyn er nog andere planten van dezelfde 
soort waervan den eenen niels dan poederdraden en de andere 
niets dan stylen draegt en deze noemt men « tweehuizige » 200 

als by onze waterwerf, wilg, kemp, spinagie, enz. ; de planten 
die op andere planten moeten leven en bestaen, de voedingstof 

er uittrekken en die op zichzelven niet kunnen leven die noemt 
men woekerplanten, zoo is de bremraep, den vogellym 
(viscum), enz. 

By sommige planten zyn de bladen aen de twyg of steng 
tegenovergesteld zoo als by het geitenblad, doch vele zyn er 

beurtelings of overhand geplaetst zoo als by den eik, haze- 

laer, buek, els, enz. ; vele bladen zyn geheel en maken eene 
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schyf uit, andere zyn ingesneden of in lobben verdeeld of zyn 
door kleine onparig zoo als klaver, esch, enz. of parig ge- 

plaetste blaedjens met of zonder een klauwier samengesteld , 

zoo als de erwt, eng. | 
Sommige bloemen zyn hunne bloemkroon uit een enkel 

bloemblad gevormd, zoo als by de winde. heide (erica) aerd- 

appel, enz., andere schynen door diepe insnydingen uit ver- 

scheide bloembladen te zyn samengesteld doch zyn aen hunnen 

voet of nagel aen elkander gegroeid en maken dus een in 

verscheidene lobben verdeeld bloemblad uit, zoo als by onze 

perzik — dan weder anderen zyn hunne bloemkroonen we- 
zenlyk uit verscheide bloembladen samengesteld zoo als het 

vlas, col, enz., dan weder zyn er bloemen welke uit verscheidene 

bloemtjens zyn samengevormd en die op eenen algemeenen 
zetel vereenigd zitten zoo als het maegdeliefje, de koornbloem, 

de distel, enz. 

Door alle deze kenteekens en menigvuldige anderen word 

men, wanneer men een plant vind en zynen naem niet kent 

ten regte gewezen; men onderzoekt eerst de tafels der 

familiën die hier volgen, elke tafel bestaet uit twee vragen, 

waervan er altyd maer eene is welke op de plant die men in 
de hand heeft, kan toegepast worden, achter deze staet eenen 

verwysnummer ; dan onderzoekt men de tafel, welke door 

den nummer is aengewezen, en zoo gaet men zoo lang voort 
tot dater in plaets van een verwysnummer, een familienaem 

staet, indien men alle de vraegtafels der verwysnummers 

stiptelyk op de deelen van den gevondene plant heeft kunnen 

toepassen , dan mag men volle overtuiging hebben dat de plant 

tot die aengewezene familie behoort; dan ziet en onderzoekt 

men verder in het boek de vraegtafel dier familie en men doet 

wederom hetzelfde als in de algemeene familietafel tot men 

eindelyk de geslachtsnaem daer aengeduid vind; van daer zoekt 

men: in het geslacht welke specie het is, als wanneer er meer 

dan eene specie in ons land bestaet. 
Zie hier een voorbeeld op welke manier men zoeken moet, 

men veronderstelt dat men een Potentilla Fragaria in de 
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hand heeft, men zoekt eerst in de tafel der familie en men zal 
de volgende zes verwysnummers vinden welke op den plant 
kunnen toegepast worden. 

De plant heeft zigtbaer bloemen .…….....s rsv seems 5. 

f ke plant heeft geene zigtbare bloemen...........…. ee 

‚ {Het bloemdek is gekleurd en bloembladachtig .…….........- 58. 

ë a bloemdek ontbreekt of is niet bloembladachtig........ 

De bloemen zyn tweeslachtig veelechtig of eenhuizig........ 68 

fe bloemenwzynstweehnizig tkn inteelt iarets lekere feel ete 4 

Er zyn meer dan twaelf poederdraden............... eiste dE 

bi ie zyn van twee tot tien of zeldzaem twaelf poederdraden.. 

„ {De poederdraden zyn op den kelk geplaetst...…. ae ere fe 150. 

hd poederdraden zyn niet aen den kelk gewassen.......... 

An en vruchtbeginsels vryemeletevs ite ires tedere tele eek hetere NR 

Het vruchtbeginsel is aen den kelk gewassen............. . 

152 \ Het vruchtb. is door verscheidene vrye zaedhokj. gevormd. ROSACEËN. 

{Het vruchtbeginsel is door een zaedhokje gevormd.....-..…. 

Wy weten nu dat de plant tot de familie der Rosaceën 
behoort, laet ons deze familie nemen , ziet (bladzyde 92) en 

onderzoeken wy de geslachten 

De kelk is van eenen valschen kelk vergezeld .…........... 2. 

É ij valschenmkelkmontbreektsann nete, nefe ete tere vets telelens eNe Ao 

5 0 bloemen zyn wit, geel of roodachtig......... soe ders 5. 

De bloemen zyn donker purperkleurig.......... veer 

… \De vrucht is droog en niet vleesachtig ..…..…....….…e… wee 4. 

Ke vane htss mvleesachtign fel terata tele e eetlepe tarte ete cake 

AfvallendePStylen nr. arte ster stereine Orooaod Elfen Ree POTENTILLA . 

dan voortdurerdERSIylen. oenen esters et etsen 

Wy weten nu dat de plant tot het geslacht Potentilla 

behoort, wv onderzoeken nu welke specie der Potentilla's 
(bladzyde 96) het is. 

{ Witte bloemenisn etteens Aa abe Teese eisers soie es ORNE 

NGEeten BlOemen Ee NA dae ee Lek es es 

Nu zyn wy overtuigt dat de plant Potentilla fragaria ge- 
naemd wordt, wy nemen haer nummer (het is hier nr 6, blad- 
zyde 97), en wy lezen het geen er aldaer overgezegd wordt. 
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Analytische Tafel Der Familiën. 

Er zyn bloemen (ten minste poederdraden of stylen)........... 5. 

Deyplantrbeeftigeenenbloementjsnmen wees sterne ete inl sfie eene eren TD de 

Blaubretsbladenmentee steenen en 

Plaatszondersbladen srotener ete stef deletes intel ete ess eee «« EQUISETACEËN. 

De vruchtdeeltjens zyn op de wortel geplaetst.... RHIZOCARPEËN. 

Neens Near ess rever ere lanatisdel teheran Elrajlene eee ee latte ee De 

De vruchtdeeltjens vormen zich in de oksels van zeer kleine 

Bladen RENI evd eres heeten lalala. ols olets ene ele see see LYCOPODIACKËN. 

De vruchtdeelen zyn op den rug der bladen geplaetst varens (fougères). 

let bloemdek is gekleurd en bloembladachtig..…............. 58. 
Gr 

Het bloemdek ontbreekt of is niet bloembladachtig............ 6. 

De plant zwemt op het water, er zyn geene bladen, de stam is in 

groenesschelpensverandendwtansn erven esse ee. …… LEMNACEËN. 

De stam is niet in groene op het water zwemmende schelpen veran- 

OSLRO IE te ese ce eee eee. eee ee seeeeseseessse 78 

Tweehuizige bloemen... 

Ho utachUSerstann nnen re VEE 

Knurdachtipe' stamt se rn aidan ee here 

Woekerplant , vier kelkbladen. ............ ses e sees LORANTHACEËN. 

Geene woekerplant, min of meer dan vier kelkbladen... A LD 

lo Zeslobbig bloemdek, bladvormige takken... .... ASPARAGINEËN (Ged) 

Het bloemdek is door schelpen of bloemsehudblaedj. vervangen. 42. 
Drie- of achtobbige belmknopjens, zy zyn zittend op schelpen, naeld- 

Vocmieenbladen dte JAR eere NE VOUBKBSSINEEN: 

Tweelobbige helmknopjens, zy hebben eenen draed, de bladen zyn niet 

MAGNOLIA 

11 

Menigvuldige zaden met een pluimpje geeindigd, twee of drie poeder- 

draden, nooit vier... eeeh de en es SS NEIGINEEN 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

2 Ei 
(De bloemen zyn niet tweehuizig... … dE NDE 

à 
| 
| 
| 

| 
Benzadige doosvrucht, zaden zonder piuimpje, vier poed. myrIicACEËN. 

ZS 
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Een poederdraed, vierlobbig helmknopje, in het water zwemmende 

13 DRAMUE Selesta dier ee sgat telee iele adene ere aesls eeen e ores ers NATADEËN) 

Geen zwemmende plant, geen vierlobbig helmknopje.......... 14. 

14 der bladen gelykloopend en niet doorkruist... CYPERAGEËN (Ged ) 

Geen grasvormige bloemen , doorkruiste nerven...........e.«. 1d. 

Schedevormende bladen , zes kelkbladen............... POLYGONEËN. 

Geen schedevormende bladen ; een tot vyf kelkbladen.......... 16. 

Acht tot twaelf poederdraden, twee of drie eenzadige vruch- 

(sr bloem. een eindigend bloemair uitmakende, de nerven 

15 | 

16 HENS u ien oren ate efen dare sore Sjee hie stel sla «, EUBHORRIAGEËNINGGEN) 

Vier of vyf poederdraden, eenhokkig, eenzadige vrucht... 17. 

ri Oe geplaetste bladen, een styl . «eee «0 CHENOPODEËN. 

Tegenovergestelde bladen, een tot twee ener 18. 

Enkele, getande bladen. NRE RNAI OLE AO AO EN HEN 

ei k De bladen hebben diepe EENES CANNABINEËN. 

Houtachtigenslann ke terlenvar die saters ere a veteled rele te ore re EU 

k ne SCAN Tere ropsrerstele erste se felste ee ave eene Wieden adel je late riete RDE 

50 a samengestelde bladen lende relefeneren steker ate Re 

Enkele , niet samengestelde bladen........en desen verres. fe 

Tegenovergestelde bladen, gevleugelde vruchten.......... OLEÏNEËN. 

21 bn geplaetste bladen. de vrucht heeft houtachtige klep- 

peni(Doo lasser selananeleterajendtene te ofte eee sale ersre ve siens ebde UG AND BENE 

ze Hls BIGEMEN zu NA emt eee VEREN RL 

T_(Tweeslachtige bloemen... tk de oe AC ONNGEN 

(5 poederdraden zyn in de keel van de kelk geplaetst, een styl, 

25 SLEEUVEUChE speren edere) ole ej ereleden eeb helse ot atale fs Blote d, THNMELENGHEND 

De poederdraden zyn in de keel van de kelk geplaet!st, twee stylen, 

droogeseevleugelde vruehten torsen de ese es ee ULMAGEËNe 

Naeldvormige gewoonelyk voortdurende bladen, het poederzakje is 

zittend op het katje. ...….........sesvevevsee ve ABIETINEËN. 
24 

De bladen zyn niet naeldvormig en gewoonelyk afvallend , de poeder- 

zakjens zyn op een draedje geplaetst.......... PORR Zn 

De bladen zyn tegenovergesteld en voortdurend, de zaeddoos heeft 

De drie tweezadige hokjens.................««e.«e« EUPHORBIAGEËN. 

De bladen zyn beurtelings geplaetst, afvallend of voortdurend, de 

bloemen. zyn een’ vof tweezadig:.n el etste ele eiedekroterels ereteinnlete ZOE 
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De mannelyke eu vrouwelyke deelen zyn in een vleeschachtig ont- 

26 fangstbed gesloten ………..…....... Wels ete enke . MOREËN (Ged.) 

: De bloemen zyn niet in een vleeschachtig ontfangstbed gesloten. 27. 

De vrouwelyke bloemen vormen geen katje, de kelk is aen de 

vrucht gewassen en deze zyu een of drietallig in een omwindsel 

21 BeplaelStn oslo deere Melano lane teste ved nvenene arseen CUPULIEER EN) 

De vrouwelyke en mannelyke bloemen vormen een katje........ 28. 

Het vrucht inhoudend katje is vleesachtig ........... MOREËN (Ged.) 

HEGkaljeMsidrOOS retentie eere Erandio eee steidtenann se edele 

Het katje is eivormig eylindervormig .…................ BETULINEËN. 
29 fi 

Hebkatrensibolvormigsesjst ene elatsistele vetes sses see PLATANEËN. 

bloemschede omringd is............. helsen oretavddale tens ete VAROILEEN)e 

Geene bloeicol (spadix) ........ stantie srevel sterns lonbwelt SAUS Ao e 

De vrouwelyke bloemen zyn tweetallig in eene met puntjens be- 

| 
| 

jn bloemen op eene vliesige as welke dikwyis van eene 

| dekken zZaedddO SN re VTR elen Eeen larevelevels ende ete e WAM BROSTAGEËN/: 

be bloemen zyn tweeslachtig of wel zyn de vrouwelyke niet 

stekendishes westen arw endo s an BR RAE Eend 

De kelk is acht of twaelf lobbig... Nd d BD 

| Er is geene kelk of wel is hy twee of zesdeelig..….........…. Óf. 

ne veelzadige zaeddoos; zes poederdraden. PORTULAGEËN. 

Van een tot twee vrye digtpitvrucht; van een tot vier poeder- 

draden nn a EE LELO AEL ... SANGUISORBEËN (Ged.) 

Onparig gevinde bladen ..................-. SANGUISORBEËN (Ged.) 

Niet samengestelde bladen...........…. WE EN et 

Kranswyze geplaetste bladen, waterplant .…..........s.....… 56. 

Niet kranswyze geplaetste. bladen. .….,...e.eesenn eers  Ôle 

26 Ingesnedene, twee- of drie- snedige bladen......... CERATOPEYLLEËN. 

Heelefs hinievormige bladen; 0 verieve severe era sans eld « -… HIPPURIDEËN. 

57 Zesdeelige kelk of bloemdek... Ne ede Re Baret 

Kelk of bloemdek ontbrekende of ten hoogste vyfdeelig......... 40. 

Eenzadige vrucht, de bladschyf is breed en heeft getakte ner- 

58 Wentel tste in rerederensteteleratel delend erste tere lende lela Boen teren BODVYGONEENK 

Drie- of meerzadige vrucht, linievormige biaden........... ö9. 

Vliesig bloemdek , een of drie hokkige vrucht ............. JONGLEN. 

Kruidachtig bloemdek, drie of zes zaedhokjens..,....., JONCAGINEËN. 



XX VHI ANALYTISCHE TAFEL 

5D hen vruchtbeginsel is door vrye zaedhokjens gevormd... 4L. 

De zaedhokjens zyn niet vry -.........…. lol sense iele ten le sate 2N 

ii eenen ggende plant, van een tot vier poederdraden.. POTAMEEËN. 

Op vaste grond groeijende plant, talryke poederdr. RANUNCULACEËN (Ged.) 

Onderwaterliggende plant, getande geonduleerde bladen... NAÏADEËN. 

Op vaste grond groeijende of niet onderwaterliggende plant..... 45. 

De bloem- en kelkbladen zyn door bloemschudblaedjens of hairen 

verplaetst …... EN aes nenhene dels dn derde reden 

De bloembladen zyn niet door hairen verplaetst.....… entel 

Grasachtige bloem... See 

De bloem is niet grasachtig......... ….…... baai esteraic et IWPHAGEEN. 

Elke bloem is in het oksel van een schudblaedje geplaetst, de schede 

der bladen is niet gekloven............... ee ode eeste KOEYRERACEEN)S 

Elke bloem is door twee schudblaedjens omringd, de schede der 

bladenis gekloven:. „Sesia te masai seth re ed eteide nies GEAMINDEND 

16 Eenzadige vrucht .………......…. B terde ee ele edt 

Veelzadige vrucht. . Tess RE eee we Teese sine RD 

x De bladst. eindigt door eene schede die de steng omringd POLYGONEËN. 

De bladen hebben geene schede die de steng omringd... PARONYCHIEËN. 

De poederdraden zyn beurtelings met draedvormige puntjens ge- 

8 DIACUSLAE rr NU hallen wilansre eni wle ateliers. PARONMCHIEHNS 

ä De poederdraden zyn niet beurtelings met draedvormige puntjens 

geplaetst........... STe SAR Mt Sr 

ze De poederdraden zyn op den bodem van den kelk geplaetst.... 50. 

De poederdraden zyn op het bovenste van den kelk geplaetst.... 52. 

De bladen zyn van schudblaedjens vergezeld; er zyn vier poederdraden, 

k de plant heeft zachte of sterke hairen..........v...-... URTICEËN. 

s ‚De bladen hebben geene schudblaedjens; er zyn een of vyf poederdra- 

den, de plant is gewoonelyk naekt,........... RN bille 

Vliesige kelk, de vrucht is niet openbarstend..... AMARANTHACEËN. 

Kruid- of vleeschachtige kelk, byna houtachtig by de ryple CHENOPODEEN. 

Acht de het vruchtbeginsel is niet aen den kelk 

52 Be Wassen nm veneletalatage det je zo08 Soo He esus see eve THYMELEAGEËN. 

“Er zyn vier of vyf poederdraden, de vrucht is aen den kelk 

GEWASSEN rele tenn ete deren edele stg dons 5 0 «+ «« « SANTALACEEN. 

Cr | 

| Het vruchtbeginsel is aen den kelk gewassen..,........sv.e. O4. 

Het vruchtbeginsel is vry ……...... AEN soe Ei 
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| Buisvormig, lippigeindende bloemdek , zes stempels. . ARISTOLOCHIEËN. 

Vier- of vyflobbige kelk...........…. En Pes Le ae 

Van acht tot tien poederdraden , twee stylen , eenhokkige zaed- 

HOOSENGE eters bet veraovodantsvdoc de dHHar a « SAXIFRAGEËN, 

Et, poederdraden, eenen styl, vierhokkige zaeddoos.... ONAGRARIEËN. 

Eenhokkige, veelzadige, vier- of vyf kleppige zaeddoos. CARYOPHYLLEËN. 

De vrucht is door twee of vier eenzadige zaedhokjens gevormd.. 57. 

a aerde groeijende planten... ETT Barel .. EUPHORBIACEËN. 

Nvalenplanlen irene epenni tete ete eelde Pelel stee veee CALLITRICHINEËN. 

Tweeslachtige , veel echtige of tweehuizige planten (nooit twee- 

LA) le AES EIS soe ed de Hels 

En plantensnnsnt IE ND ete reranstorfe d ta 59. 

weelbladieesbloemkroon set miet iialstdiete elle lett eteTs tels A eld 

en on KEE IN er ON 60. 

De bloemen zyn in eenen gemeenen kelk ( omwindsel) ge- 

PIAe CELLE Ee A eN en tet A ER ra COMPOSEËN (Ged.) 

5 bloemen zyn niet in eenen gemeenen kelk geplaetst 61. 

De plant heeft klauwieren .…...…. SKO OSD « …. GUCURBITACEËN. 

Ersayinsgeene klauwierentaknt snotteren ste elden dee sin O2 

| Vyfdeelige bloemkroon …........ PIED D OEE ASH IE VALERIANEËN. 

Zesdeelig bloemdek LOA re ee OD 

De hladen ontbreken of zyn zittend .............. ORCHIDEËN (Ged.) 

Hertvormige gesteelde bladen …............ oeteehee este Ve ORGHIDEEN) 

De plant leeft woekerend op de bloemen.......…. .…. LORANTHACEËN. 

en DIeEPWOEkEREUd AE jk netstat eee. Ne AE 

Boomenwotsheeslenshensm aero dense el IREAMNIEEN: 

(nn plan CREAS TTM Esto rLee eene e OO 

\ De bloemen vormen een samengestelde scherm ....... OMBELLIFEREN. 

/ De bloemen zyn niet schermvormig geplaetst. hdd sdooot 67. 

Driebladige bloemkroon, zwemmende bladen ....... HYDROCHARIDEËN. 

Vyf bloembladen, op aerde wapende plant. ......... CARYOPHYLLEËN. 

Meer dan twaelf poederdradenn mrs zieneres ane venten. reevedetele nel O0 

| Van twee tot tien, zeldzaemn twaelf poederdraden.....….- Tet 

a vnuehibeeinsels CA ahaaa sues de beloon saus 

Aen de kelk gewapend vruchtbeginsel... pubadonde he 
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zo Veelbladige bloemkroon, 2/4 vei alste stalen n ba deie edtiere reef ah Te 

Kenbladigesbloemkroon: erniet eran dette lers alde ten ODE 

zi Onregelmatigesbloemkroonmagsn as ar aleen deld at dre nare ravels ter RD 

Regelmatige bloemkroon of bloemdek ……............…………. tee 

Twee vrye kelkbladen, zes poederdraden waervan de draden twee- 

bundeeligZyl' ot n 0 steile aannjer d alacd lers dee ei ld we) anas GU EUMARESGRENE 

Van vjerstolrzevenskelkhladen tinten ent aoe MON 

Vyf kelkbladen waervan twee bloembladerig en vleugelvormig; acht 

poederdradenkbenkn ese eetsletel desde lateraal eenen POLYGALEËN . 1 kn | 

Er zyn geene vleugelvormige kelkbladen .……......….....-...ee. TÀ. 

ESpoordenbloemman naren ere Nel ee eter stella vels levale forte l Tels ttne 13. G 

DNOEZONUE MO de ED AE Bolero de slavauhde 16. 

Vyf vrye poederdraden, driekleppige zaeddoos .….... . … VIOLARIEËN. 

\ yf aen elkaer gewassene poederdr., vyf kleppige zaedd, BALSAMINEËN. 

Van vier tot zeven bloembladen, de bovenste ingesneden , van drie tot 

ZESsstempelspn eens SLOGDLEHURH LOD aso „ RESEDACHEN. 

Vyfof zeldzaem vier bloembladen, vier stempels REED, als 

Door de draden aen elkaer gewassene poederdraden,.. PAPILIONACHËN . 

Verscherdenenrmveszaedhokjenstsnnnjastsi tits rentelasten et 

Er iseen zaedh. of wel zyn er verscheidene aen elkander gewassen 82. 

zyn zoo vele zaedhokjens als bloembladen, vleeschachtige 

IED ossa bA HDs Jo Agde REEN BDA ««…… CRASSULACEËN. 

Er zyn meer zaedhokjens dan bloembladen; de bladen zyn miet 

vleeschachiio hen sne seine. GEE OPE SD ROE be 2D, 

80 Menigvuldige zaden... tende Td kt stare rene ME . BUTOMEËN. 

Benhofstwee zaden rfslsjarersietere eeens stelsels siste weven ee GIN 

81 Dreubloembladenwan tofste stere sstsdie sets dla oletele eee ele evol VAUTSMINGISEIND 

Vyf bloembladen... : …….... iest 000 ve RANONCULACEËN (ged) 

Vyf stylen welken in eene langen punt aen de midden as ge- 

82 WaSSEN ZYN.....anseeseceeeeesseree veces eeeeen ee. GERANIACLEN , 

Geen styl of ten minste hy is niet met de midden as ge- 

VEN ARES ASA OEE EN RN on EE 

Boomenof heeslersp sss smsrsteni waas annsietdete bate Weale BAE 
85 

Kruidachbeesplantens.s. ts toniekerele ssir) erste OR 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
en Oh poedendnaden: she: sesr selon Hen onhe HIPPOCASTANEËN. 

| 

f 
| 
| 

| 
| 
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| De poederdraden zyn met de bloembladen tegenovergesteld... 85. 

84 ie en zyn beurtelings geplaetst met de bloembladen 

f menigvuldiger …..….. vod fs 

De stam heeft klauwieren „..........e«.eseeseeees« AMPELIDEËN. 

Demstammheeftwgeene sklaumierenmsen ideeen diets ilateta ra S Ore 
85 

De bloembladen zyn op twee rangen geplaetst, de vrucht is een- 

hokkig en een of tweezadig ..............« «eee BERBERIDEËN. 

De bloembladen zyn op eenen rang geplaetst, de vrucht houdt twee 

of vier eenzadige steenen in... eee esn eee oee RHAMNEËN. 

Ex IEA ee veeeseeeessesseeses AGERINEEN. 

WSolen zette ee relatehers or ellefetelefe sep aog won eld 

De vrucht heeft drie of vyf een of twee zadige zaedhokjens, de 

zaedjens hebben eenen zaedrok... 

87 
Niet gevleugelde vrucht .. 

wedst diet eteteverdiehe rei IGEDASTRINEEN, 

Eenzadige niet openbarstende vrucht, zaden zonder zaed- 

Okee te ave elven Ae leve eis ictererele le ee OUA STEREBINTHACEEN 

Eenlobbige helmknopjeus, de plant is heel witachtig en de bladen 

89 zyn door schelpen vervangen..........«se.««««« MONOTROPEËN. 

Tweelobbige helmknopjens, gewoonelyk bladdragende plant.. 90. 

Eenhokkige een of veelzadige vrucht, de poederdraden zyn niet 

viermachtig .….….. 

De vrucht is of wel twee of veelhokkig, of eenhokkig, veelzadig 

en de poederdraden zyn tweemachtig..... 

[sn geplaetste bladen, de schede der bladsteel omringd de 

SHANE ete reta Ae TELE RT ER el lande erase ete POLYCONEENS 

De bladen zyn omvattend zonder schede …......…. stelten: en Sr 

Vyf poederdraden. met de bloembladen tegenovergesteld. OMBAGINEËN . 

Van drie tot vyf poederdraden, met de bloembladen beurtelings 

geplaetst en zes of twaelftallig......…........…« keV zot 55 

92 

Twee of driebladige kelk, drie of veelzadige vrucht..... PORTULAGEËN. 

Vier of vyf kelkbladen …. Weed oe vde ssd tone nds Ws 

\ 

Eenzadige niet openbarstende vrucht, de poederdraden zyn op het 

| ondereinde van den kelk geplaetst..........…».«««. PARONYCHIEËN. 

Vee!zadige gewoonelyk openbarstende vrucht, de poederdraden zyn 

niet op den kelk geplaetst.....… elnoietale vals deleten te CARYOPHYILEËN 

Het bloemdek is gekleurd bloembladachtig ,............... ern OO 

Br zynskelksen bloemkroon. sve tansve ene eren avereve Bede El 
95 
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\ Drie tstylenka earns bede en dek RE COLCRICACEËN. 

(MTD So DM EPN Ek Ee der 97. 

_ \Openbarstende zaeddoosvormige vrucht. ..........s.ere LILIAGEËN. 

EL Vleeschachtige beesvormige vrucht. de ob dgd ed ASPARAGINEËN, 

Acht tot twaelf op twee ryen ela Elbers „.. LYTHRARIEËN. 

oe Drie tot vyf op eenen rang gestelde kelkbladen ……..... vers OE 

Er zyn zes poederdraden , waervan er vier lange en twee korte zyn; er 

99 zyn vier kelkbladen en evenveel bloembladen ......-.. CRUCIFEREN. 

De poederdraden zyn niet viermagtig..... Ede san 00n 

Twee stylen en twee zaedhokjens................…..«« SAXIFRAGEËN. 

100 | Van drie tot vyf stylen, zeldzamer draed vormige niet verdeelde styl 401. 

Driebladerige bladen........ asnels eren desen: ... OXALIDEËN. 

do ain Hladenskd len ee RO al OER Eva do se erk 

Van twee LoL ee poederdraden , aen hun ondereinde met onvrucht- 

102 bare poederdraden gewassen... .........enseevesene nen «…. LINEËN. 

| Vrye poederdraden en aile vruchtbaer............-...…« stes 4057 

Uit de wortel spruitende of beurtelings geplaetste blad. nROSERACEËN, 
105 
| Tegenovergestelde of kranswyze geplaetste bladen............. 104. 

ON ae of vier bloembladen, min of meer bolvormige stempel. ELATINEËN. 

Vyf bloembladen , draedvormigen stempel. ......... . CARYOPHYLLEEN. 

„ {De poederdraden zyn met de bloembladen EN 00E 

en pe poederdraden zyn met de bloembladen beurtelings Len 107. 

Veelzadige vrucht... ain televolelspeletsjeln te teteln eiste ele MER IM DAOBEND 

do Eenzadige vrucht......... EEN auster ere evalolelke stee ter PLOMBAGINEËNS 

An \ Vier cenzadige en Heten en dead DSE 

| Geene vier eenzadige zaedhokjens.................. si ststeeterste OE 

Vier of zeldzamer twee poederdr., tegenovergestelde bladen. LABIEËN. 

108 { Vyf bloembladen en even veel poederdraden , beurtelings geplaetste 

DI en Neer ers et Nae eieren ED IEN BORRAGINEËN. 

ie De plant heeft klauwieren, eenslachtige bloemen... . CUCURBITACEËN, 

Geene klauwieren, gewoonelyk tweeslachtige bloemen. ........ 110. 

en zes tot tien door de draden ineen of twee bundels gewassene 
140 poederdradenmen ende eter d Seleen. RATON 7 lr 

De poederdraden zyn niet bundelig, zeldzaem zyn zy buisvormig 
gewassen en alsdan zyn zy vyftallig............... 0 50 12. 
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De kelkbladen zyn vry en twee dezer, zyn vleugelvormig; er zyn 

ach bwpoederdradennsnmtismenerefeuleelsfaje esters ke orettedleties POLYGALEËN), 

De kelkbladen zyn buisvormig aen elkaer gewassen, tien poeder- 

draden sn ete vree Ee valea neten jalal tetoretel stele aleuels vel PAPTGIONACHEN ie 

Er zyn zooveel of tweemael zooveel poederdraden als bloembladen 145. 

Er zyn meerder poederdraden dan bloembladen............... 125. 

week barreikelkbladen/ nete iteleefelsfelsenleefstelntevste fe EORTUEACEEN/s 

Nem ofivvi kelkbladen (Stelde ole an sleets kee store dielalnie eine dtlene 

Er zyn tweemael zooveel bloembladen als poederdraden, voortdurende 

WENT Ee ord Ae tdk ION Ae ««…« ERICINEËN. 

Er zyn zooveel bloembladen als peederdroeden..........…...… 118. 

Heester of boom met stekende bladen ...............«.« ILICINEËN. 

Geen heester met stekende bladen................ve veer ven 116. 

Drooge vliesige bloemkroon ..…........... ete fteteralale « PLANTAGINEËN. 

Niet vliesige bloemkroon......... EM AIO IE EE A17. 

Plant zonder bladen, klimmende woekerplant ......... CUSCUTACEËN. 

Plantmetbladen is sini. Sok bado dee nben FARREA E 18. 

Drie of vierzadige vrucht, de stam is gewoonelyk klimmend op- 

roMen dieta. BS etattet eee jefelorel alat eidiore sten CONNOLENDCAGEËN% 

Veelzadige vrucht niet oprollende steng ..........vevserve vee Â19. 

Gewoonelyk twee zichtbare zaedhokjens, veelzadige doornachtige 

OENE AE A OS MED ee A ED de slee PADS 

Gewoonelyke zaeddoos of beesvormig aeneengewassene zaedhokjens, 

gewoonelyk een of tweehokkig ...........sveseos eenen 121. 

De pollen of stuifmeel wordt eene massa, de zaedhokjens zyn door 

eenspluimpje: geeindigte oale sl sjeletarars! aime steed vee see se. ASCLEPIADEËN. 

Het stuifmeel is poedervormig, de zaden zyn gewoonelyk zonder 

RUDE NRS TES AE NE EUS We et PAAP OCYNEEËN? 

Rypwordende bloemkroon, de bladen gewoonelyk tegenover- 

GESterNENTAs ete ta halster tee eeste ons listetelet ele taftsielete slet valei stere GEN TIANEEN 

Afvallende bloemkroon , beurtelings geplaetste bladen.......... 122. 

Eenbladige of _ niervormige poederzakjens , zaeddoosvormige 

NEUCHUEe eb oro sere aleras tad ede te na tel eben halre te ela te IVDRBASCHEN/ 

Tweelobbige poederzakj., bees of zaedvormige vrucht... SOLANEËN, 

Regelmatige bloemkroon, twee poederdraden, boom...... OLEINEËN. 

Gewoonelyk ongelmatige bloemkroon, vier of zeldzamer twee of drie 

poederdráden: kruiden Zels de dt da sels Leie Hold reinig aint teleln AOK 

Ve 
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Geene: bladen, op wortels woekerend levende, nooit groene 

194 DLC Pte tea Je alle ZebL Javea he sane tetes verve le vais lareie ers sletsietels (OROBANCHEEN!S 

Plant met bladen ;........ OEVER WAPENEN EO 12 

135 Eenzadig vierhokkig vruchtbeginsel... .....««...«««« VERBENACEËN. 

let vruchtbeginsel is niet vierhokkig eenzadig................ 126. 

Eenhokkige, driekleppige, driezadige zaeddoos......... PORTULACEËN. 

Tweehokkige zaeddoos of wel eenhokkige veelzadige........ slee WAZIG 

Eenhokkig vruchtbeginsel, de bloem is gespoord , er zyu twee poe- 

derdradenesn Bsevalapelerslekd lotte nente valslofa vele lele rstolnte lele UTRICULARINEËN . 

Tweehokkig vruchtbeginsel, de bloem is zonder spoor of wel is zy door 

eene spoor geeindigt en heeft vier poederdraden.. SCROPHULARINEËN. 

155 De helmknopjens zyn buisvormig aen elkander gewassen... 129. 

f De helmknopjens zyn niet aen elkander gewassen..........…« ele 

De bloemen zyn zittend op een gemeen ontfangstbed , dat door eenen 

129 gemeenen kelk (omwindsel) omringd is,.............. COMPOSEËN » 

Gesteelde bladen , de vrucht heeft twee of veelzadige hokjens.... 150. 

Een- of tweelippige kelk... ERR nere dies olersld ele oteore  LOEEEIACHEN De 

Regelmatige kelk............. RR EADE >. CAMPANULAGEËN. 

Gewoonelyk tweeslachtige bloemen......... RAAR UE RORE VF 

leder bloempje heeft een eenbladig omwindsel en is zittend op een 

gemeen ontfangstbed....... ordre atelslerd delsie relaas neleke DIPSAGEËN . 

De bloemen hebben geen eenbladig omwindsel............... ‚ 155. 

Het bloemdek is zesdeelig waervan er drie of zes bloemdeelig zyn 154. 

Kelk en bloemkroon, nooit zyn er drie bloembladen... dae stade 

Onregelmatige bloem, eenbokkige vrucht, eenen poederd.. ORCHIDEËN. 
154 : ; 
d Gewoonelyk regelmatige bloem, driehokkige vrucht... Ae De 

135 Drie poederdraden .….........…. ROn a EERE SH e «…… IRIDEËN. 

Zes poederdraden........... vaistegete le fare lek Oa odd AMARYLLIDEËN. 

Eenbladige bloemkroon. ............ erster Altered gote o 

Veelbladige bloemkroon... ANIOS EE ve ea A45 

u Eenhuizige bloemen... HRA WEE ANBROSIAGEËN. 

137 Deyplantsheeftsklaumierdnse mts nietetsjene eersren atollen CUCURBITACEËN . 

Deiplant heeft;geeneklauwieren. seifer srelersrente sn ala ee al dns ere AGS 

138 ( De poederdraden zyn niet op de bloemkroon geplaetst......... 159. 

/ De poederdraden zyn op de bloemkroon geplaetst., 140. 
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Beesvormige vrucht , houtachtig stampje..........« «+» VACCINIEËN. 

Laeddoosvormige vrucht, kruidachtige stam......... CAMPANULACEËN. 

Een of twee poederdr., drooge niet openbarstende vrucht VALERIANEËN. 

140 (Vier, vyf of meer poederdraden , de vrucht is veelzadig of wel twee- 

hokkig eenzadig....….…. vens eene eeens eren er te Brel. 

De poederdraden zyn met de bloembladen tegenovergesteld, eenhokkig 

weuchtbeginsel..smers elen mie ntejeiete ere ee ais enter PRIMUDAGBEN- 

De poederdraden zyn met de bloembladen tegenovergesteld. of wel is 

het vruchtbeginsel drie- of vyfhokkig of wel is het gevormd door 

twee eenzadige zaedhokjens .….........sr.seenee eenn 142. 

141 

Kranswyze geplaetste bladen, de vrucht is gevormd door twee eenza= 

dige zaedhokjens.............v.ves see sseeee ee. RUBIACEËN. 

Tegenovergestelde bladen... ...............««.«.« GAPRIFOLIACEËN. 

145 Twee bloembladen en twee poederdraden ...„.........» CIRGEACEËN. 

Vier of vyf bloembladen, van vier tot tien poederdraden....... 144. 

Vleesige vrucht, houtachtige slam... .......s.vsvsvevvrrsnen. 148. 

Het vruchtbeginsel is gevormd door twee eenzadige zaedhokjens, een 

of vierzadige vrucht... Sennan biednontgoost SORTIE 146. 

Twee of vier veelzadige zaedhokjens, veelzadige vrucht......... 147. 

Twee stylen, de bloemen vormen gewoonelyk eenen scherm, beur- 

146 tenesgseplaetsle: bladendae eters iietee se wals siardeleiene OMBELLIFEREN . 

Eenen styl of vier stempels, onder waterliggende plant, . HALORAGEËN. 

Vierhokkige vrucht, de zaden zyn gewoonelyk van een pluimpje 

147 NORDEN ee ree ot Se de is ol js ONAGHARIEEN: 

Tweehokkige vrucht, zaden altyd zonder pluimpje...... SAXIFRAGEËN, 

Eenhokkige gewoonelyk veelzadige vrucht, afvallende beurtelings 

geplaetste bladen).,............…..eeees «6 «« GROSSULARIEËNe 
148 { 

Vierhokkige weinigzadige vrucht, tegenovergestelde of beurtelings 

geplaetste afvallende of voortdurende bladen .…...... HEDERACEËN. 

| 

| 
| i E # Nr us. 

| 
| 
) 
( 

De draden der poederderdraden zyn buisvormig aeneengewassen, 

149 eenhokkige zaeddoos...................««.ssee ese MALVACEËN. 

De Hekodralen/zyniry scnnestadte. AAA etende ze ter Wie. 

De poederdraden zyn niet aen den kelk gehecht „............…. 185. 

En te poederdraden zyn op den kelk geplaetst .…........s….e.… Îöl. 

A AU 1525 

Aen den kelk gewassene vruchtbeginsel «+…+ +…+» POMACEËN. 
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Het vruchtbeginsel is door verscheidene zaedhokj. gevormd. ROSACEËN. 

Er is maer een zaedhokje.................. EEV ««…« AMYGDALEËN. 

Van vier tot zeven bloembladen, de bovenste ingesneden. RESEDACEËN. 

De bloembladen zyn niet ingesneden... IERSE oe 154. 

De zaedhokjens zyn vry, ten minste gedeeltelyk .….......…. Garn U 

De zaedhokjens zyn geheel aen elkander gewassen ..,.......... 156. 

Tweeslachtige bloemen, van vyf tot vyftien bloembladen, of soms 

| ontbrekendennte tm tpesetijn SY ans dons ve «« « RENONCULACEËN . 

Eenslachtige bloemen, drie bloembladen... … e «ese ALISMACEËN. 

Twee kelkbladen, vier bloembladen .….…...-... VAE PAPAVERACEËN . 

Drie of vyf kelkbladen, vier, vyf of meer bloembladen .……....... 457. 

ZwemmepdenmplanGinj ien eee ataksleister slee laTelatsinke « «« … NYMPHEACEËN. 

Op aerde wassende plant... es... eee ntses setae ADS 

Boon aken eendje ela eet tee vetes s «+ «… TILIACEËN. 

Kruid oe bedienen nee ese ad SIRE Ach Ss HYPERICINEËN . 

VERKORTINGSTEEKENS. 

D Eenjarig. 

@) Tweejarig. 

2 Voortlevend. 

b Houtachtig. 

* Uitheemsche (gekweekte) plant. 



ANTWERPSCHE ANALYTISCHE FLORA. 

EERSTE AFDEELING : Zigtbaer bloeijende planten 

of phanerogamen. 

Behooren tot deze groep alle planten die zigtbare bloemen 
bezitten of die ten minste van kiem inhoudende zaden en 

van bevruchtende, zich buisvormig verlengende vreije cellen 
(stuifmeel), voorzien zyn. Zy hebben alle een stengel en houden 
vat- of vezelbundels in. 

EERSTE GROEP : Bedektzadige planten. 

Worden in deze groep gerekend alle planten welkers zaden 
in eene vrucht gesloten zyn en die een styl of ten minsten 

een stempel bezitten. Hunne kiemeel vormt zich onmiddelyk in 
het kiemzakje en niel in eene byzondere cel, die zich in deze 
ontwikkeld. — Zy bezitten echte vaten in hun weefsel. 

_ EERSTE ONDERGROEP : Tweezaedlobbige planten. 

De stengen der planten van deze ondergroep bezitten eene 
duidelyke schors, welker vatbundels ringwyze geschikt zyn. 
Hanne bladen hebben gewoonelyk getakte nerven. Hunne kiem 
is meestal met twee tegenovergestelde zaedlobben voorzien. 

EERSTE SCHIKKING : Veelbloembladige planten. 

Deze planten bezitten een kelk en eene bloemkroon die van 

verscheidene van elkander vreije of door den nagel zeer weinig 

aeneengegroeide bloembladen samengesteld is; of wel de 
bloemkroon ontbreekt en dan is de kelk bloembladachtig. 

EERSTE ONDERSCHIKKING : Onderstaende 

veelbloembladige planten. 

De poederdraden zyn onder het vruchtbeginsel geplaetst. 
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Aste Familie. 

RANONCULACEEN. 

Regelmatige of onregelmatige bloemen. — Er zyn van drie tot 
vyftien, gewoonelyk vyf kelkbladen. — Er zyn ook van drie tot 
vyftien bloembladen, die somtyds geheel ontbreken en die men 
onderwaerts door een spoorvormig kokertje ziet eindigen. — Zy 
hebben meestendeels meer dan tien poederdraden (Myosurus 
uitgezonderd). — De vrucht is van verscheidene gewoonelyk 

vreije, drooge door den styl bekroonde zaedhokjens samenge- 

steld; zeldzaem is er maer een beesvormig of droog zaedhokje. 

Talryke, zelden minder dan tien eenzadige niet openspringende zaed- 

4 hokjens, zyn er aenwezig........... Vein ree arreerie ets K 

Er zyn van een tot twaelf veelzadige openspringende zaedhokjens... 7. 

Ee Er iseen kelken eene bloemkroon... ensen ee een 5. 

De bloembladen zyn afwezig en de kelkbladen zyn bloembladig... 5. 

De kelkbladen zyn onder hun hechtpunt verlengd, de bloem- 

bladen hebben den nagel langer dan de schyf,‚ er zyn ten hoogste 

5 thempoederdraden pee tenarerslerelsle late halle verete len ef MYOSURUS. 

De kelkbiaden zyn niet onder hun hechtpunt verlengd, de nagel 

der bloembladen is zeer kort,er zyn menigvuldige poederdraden. 4. 

( Er zyn drie kelkbladen en van zes tot negen bloembladen.... FICARIA. 

| Zoo er vyf kelkbladen zyn telt men ook vyf bloembladen. RANUNCULUS. 

En steng eindigt met eene bloem , er zyn drie stengbladen op dezelfde 

hoogte geplaetst die een omwindsel vormen .…….... e «… ANEMONE. 

| pe bloemen zyn ruikervormig verzameld .….......…........… de Ge 

veranderd de styl in een pluimachtig staertje ……....... CLEMATIS . 

Kruidachtige stam met beurtelings geplaetste bladen, de styl blyft 

Konter tels lels jetsers ton ddoE dede aterstelnleletete nne THALICTRUM . 

Een of meer der bloem- of kelkbladen zyn onderwaeris spoorvormig 

de stam met tegenovergestelde bladen, na de bevruchtiging 

| CRAU Besdadd groond us doode ordteldsoreeleiavafelel eerste AN 8. 

De bloem- of kelkbladen zyn niet spoorvormig geeindigd... CALTHA. 

en der kelkbladen is spoorvormig geeindigd... DELPHINIUM . 

De vyf bloembladen zyn spoorvormig bieTetsls ele AQUILEGIA. 
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1°° Familie-Verdeeling : Clematideën. Eenzadige zaed- 

hokjens, geene bloemkroon, maer de kelkbladen zyn bloem- 

bladig en regelmatig; tegenovergestelde bladen. 

CLEMATIS. L. Klim-koorde of Bedelaerskruid. 

Vier of vyfbladige regelmatige kelk; de bloemkroon is 
afwezig en na de bevruchtiging word de styl pluimachtig. — 

De steng is klimmend. 

Eene specie : 

Clematis vitalba. L. Heg-Klimkoorde. 

2 Bloeit van in Juny tot Augustus. 

In onze provincie wordt deze plant gekweekt, maer 
groeit overvloedig in ’t wild te St-Peeters-Woluwe en Berthem 
Prov. Braband) (Nob.) 

Pie Familie-Werdeeling : Ranoneuleën. Menigvuldige een- 

zadige zaedhokjens; eene regelmatige bloemkroon die zelden 

ontbreekt ; beurtelings geplaetste of uit den wortel spruitende 

bladeren , regtstaende zaedje. 

RANUNCULUS. Harr. Ranonkel, Akker-Hanevoet of 

Boterbloem. 

Er zyn vyf kelkbladen en gewoonelyk vyf bloembladen. 
— De bloembladen dragen op hunnen nagel een klierachtig 

kuiltje. Regtstaende zaedje. 

AMAULeRDlOEM E-leren atslejelsleteietasetel stavele sin enntse alelelelejelerstavennkeransle lele 2, 

, bloemen... Ie BOER SHL tE Ue 

De bloembladen zyn byna niet langer dan de kelk.............. 5 

ä D. bloembladen zyn een of tweemael langer als de kelk... 4. 

Alle de bladeren zyn niervormig............veeenee R Hederuceus. 

d ba bladen zyn ingesneden ................seesene R. Tripartitus. 

fi he poederdraden zyn korter dan de zaedhokjens........ R. Fluitans. 

De poederdraden zyn langer dan de zaedhokjens,..,....,....…., ar 
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5 De bladverdeelingen zyn kort en in een krans geschikt. BR. Gircinatus. 

De bladverdeelingen zyn lang en vormen geenen krans.......... 6. 

De zaedhokjens zyn door een lang punt geeindigd, de nagel der 

bloembladen is niet met geel geplekt........... „……… R. Ololeucos. 

De zaedhokjens zyn niet door een punt geeindigd, de nagel der 

bloembladen is met geel geplekt.........e.s«. ‚…… R. Aquatilis. 

bni. of wratlige zaedhokjens.........e.se.…s. EAT eh 

an kelige zaedhokjens..,.,......eeeseese es evseeveee R. Arvensis. 

vin eenvoudige bladen (zonder insnydingen)...…. sore sereen st 

en DAVE oee og dooden oe Hil 

Kleine bloemen; van twintig tot dertig oe naekte bladeren 

ensgegroefdesbloemstengannmen te oelersrerstelsre leren «ate . R. Flammula. 

Ee groote bloemen; van zestig tot tachentig aci zachtharige 

bladeren en ongegroefde bloemsteng..............ve… BR. Lingua. 

10 | Naekte blinkende bladen... ........…. Gebed sdon ROOSE Ai 

Met hair bedekte bladen, . ree ves ores ere RI HOT Bed 4e 

De bloemkroon is korter dan de kelk ; er zyn honderd of meer zaed- 

hokjens, gegroefde bloemsteng.............«« ‚…... R. Sceleratus. 

ik De bloemkroon is langer dan de kelk ; ten hoogsten zyn er dertig zaed- 

hokjens, zy hebben eenen ongegroefden bloemsteng. R. Auricomus. 

5 Je egroefde bloemsteng............. Ka sien ede ek PE 0 

Ongegroefde bloemsteng......... Sooodaov onde eener ARR ACHESS 

Bol- of knodsvormige wortel. .............…. senesievee A. Búlbosua: 

0 Dn knodsvormige wortel)... … EREN VL RO di ut 

De kelk is op den bloemsteng neêr gebogen... ost a Dlnlonolgs: 

| De kelk is op den bloemsteng niet neêr gebogen... ........ R. Repens. 

1, Ranunculus fluitans. Lank. Zwemmende Ranonkel of Dryvende 

Akker-Hancvoet. 

2 Bloeit van Met tot in September. 

In de kleine beek te Nederviersel onder Pulle en elders in de 

Kempen (Nob.) 
2. Ranunculus circinnatus. Siprn. Kransvormige Ranonkel. 

Ranunculus divaricatus. Schrank. 

2 Bloeit van in Juay tot in September. 

In de oude Herenthalsche vaert en de naburige grachten, 
alsook in de waterpoelen te Austruweel (Nob.) 
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3. Ranunculus aquatilis. L. Water Ranonkel, 

Eenige schryvers onderscheiden er twee varieteiten vau: de eene R. Ag. var. TRICHOPHYILUS; 

welks bladen alle even hairvormig zyn, daer de andere R. Aq. nerenopnyruus tweevormige 

bladen heeft : degene welke in het water zwemmen zyn hairvormig, en die welke op het 

water dryven zyn drie- of vyfsnedig. 

2 Bloeit van Mei tot in September. 

In de Polders, alsook in de Herenthalsche vaert en in de 

naburige grachten vindt men de twee varieteiten (Nob.) 

In de grachten by het Noorder-fort (V. H.) 

4. Ranunculus tripartitus. D. CG. Driedeelige Ranonkel. 

2 Bloeit van Mei tot in Juny. 

In de moerassen der Kempen (Lejeune en Courtois.) 

5. Ranunculus ololeucos. Lroyp. Heelwitte Ranonkel. 

2 Bloeit van in Mei tot in July. 

In de moerassen der Kempen zeldzaem, en enkelyk tot hiertoe 

te Rethy gevonden (R.) 

6. Ranunculus hederaceus. L. Veilachtige Ranonkel. 

2. Bloeit van Mei tot September 

In verschillende wateren (Nob.) 

9. Ranunculus lingua. L. Fongbladige Ranonkel. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

In eenige moeraspoelen overgebleven van de oude Nethe, te 

Nylen (Nob.); ’s Gravenwezel, Rethy (R.) 

In de moerassen te Wilders, naby Gheel (Kx.) 

S. Ranunculus Flammula. L. Egel Ranonkel. 

2 Bloeit van in July tot in Augustus. 

Deze plant gevonden te Wilryck, door P. Gautier, is zeer 

gemeen op den boord der grachten in de Kempen (R.) 

9. Ranunculus seceleratus. L. Blaestrekkende Ranonkel. 

D Bloeit van Mei tot in Augustus. 
Zeer gemeen op de vochtige plaetsen in de omstreken van 

Wilryek, Contich, enz. (Nob.) 
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10. Ranunculus arvensis. L. Stekelige Ranonkel. 

Dd Bloeit in Mei, Juny en July. 

Tusschen het graen te Borgerhout , Deurne, Berchem, enz. 

(Nob.); naby de Zwemdok (P. Gautier.) 

11. Ranunculus Philonotis. Rery. Waterminnende Ranonkel (Nob.) 

Ranunculus hirsutus, Curt. 

D Bloeit in Mei, Juny, July en September. 

Op leemachtige bouwlanden te Wilryck (V. H.); naby de 
Zwemdok (P. Gaut.) en te Mortsel (Nob.) 

12. Ranunculus auricomus. L. Gulde Ranonkel. 

2 Bloeit in April en Mei. 

In de beemden tusschen Oeleghem en Massenhoven (Nob.) 

Op den hoek van de Zwemdok (P. Gaut.); tusschen W yne- 
ghem en Wommelghem (R.) 

13. Ranunculus bulbosus. L. Knol-Ranonkel. 

2 Bloeit in April, Mei en Juny. 

Zeer gemeen op de stadsvesten van Antwerpen (Nob.) 

14. Ranunculus repens. L. Krwipende Ranonkel. 

2 Bloeit van in April tot in September. 

In de grachten naby het kasteel van M. De Pret-Thuret, op 
den Heurst te Schooten (Nob.) 

Austruweel, Berchem (Dk.), de varieteit prosrratus (Lejeune et Courtois, flore belge), vindt 

men op den boord der velden van Berchem (V.H.); de varieteit grrctus (D. G.), groeit in de 

grachten by het Exterlaer (V. H.) 

15. Ranunculus aeris. L. Gemeene Ranonkel of kleine Boterbloem. 

2 Bloeit in Mei, Juny en July. 

Men vindt dezelve overal, in alle weiden (Nob.) 

FICARIA. DinrLen. Speenkruid. 

Driebladige kelk. — Zes of negen geele bloembladen ; zy 
hebben ieder aen den nagel een klierachtig kuiltjen door een 
schelpje bedekt. — De zaedhokjens maken een zaedhoofdje uit. 
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Eene specie : 

Ficaria ranunculoïdes. Moencn. Ranonkelachtig Speenkruid. 

Ranunculus Ficaria. L. 

2 Bloeit in April en Mei. 

Op alle vochtige en schaduwachtige plaetsen, in weiden, 
velden, bosschen, enz. (Nob.) 

Bie Familie-Werdeeling : Anemoneëên. Eenzadige niet 

openbarstende zaedhokjens : er is geene bloemkroon, en dan is 
de kelk bloembladig, of wel zy is van regelmatige bloembladen 
samengesteld; hangend zaedje. 

THALICTRUWM. L. Snelgroeijer (Nob.); Poelruite (Delath.) 

Er zvn geene bloembladen. — Vier of vyf bloembladige geel- 
kleurige kelkbladen. — De bloemen vormen eenen bloemtuil en 
hebben geen omwindsel. — De bladen zyn beurtelings geplaetst. 

Eene specie: 

Thalictrum flavum. L. Geelbloemige Snelgroeijer (Nob.) 

2 Bloeit in Juny en July. 
In de vochtige bosschen en op de grachtkanten tusschen 

Eeckeren en de Donk (Nob.) 

Tusschen Wechter en Tremeloo (Kx); tusschen Oosterloo en 

Eyndhout, tusschen Deurne en Borsbeeck (V. HL.) 

ANEMONE. L. Windkruid (Delathouwer.) 

Vyf of tien bloembiadige kelkbladen, afvallend en langer dan 
de poederdraden. — Geene bloembladen. — Alle de bladen 
spruiten uit de wortel voort. — Op de middenlengte van den 
bloemsteel vind men een driebladig om windsel. 

Mattesofrooze bloemen. AJ Aere ain nieje ret el eaten A. Nemorosa. 

beotelo DAN RERS ER a de SE NOSE A. Ranunculoïdes, 

1. Anemone nemorosa. L. Bosch-Windkruid. 

2 Bloeit in Meert, April en Mei. 
Men vindt ze op alle vochtige en beschaduwde plaetsen van 

Deurne, Wommelghem , Ranst, enz. (Nob.) 
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2. Anemone ranunculoïdes. L, Hanevoetachtig Windkruid. 

2 Bloeit in April en Mei. 

Op den boord der Vuilbeek tusschen St-Willebrords en 

Borgerhout en elders (Nob.) 

Op den boord van de kleine Nethe, digt by Lier (Dk.) 

MYOSURUS. L. Muizenstaert. 

Vyf gekleurde, afvallende en onder hun hechtpunt spoor- 

vormig verlengde kelkbladen. — Vyf lang genagelde bloem- 

bladen. — Van vyf tot tien poederdraden. — Menigvuldige 

zaedhokjens op een langworpigen staertvormigen bloembodem 

verzameld. 

Eene specic : 

Myosurus minimus. L. Kleine Muizenstaert. 

Dd Bloeit in April, Mei en Juny. 

Tusschen de tarwe en rogge te Borsbeeck, Ranst, enz. (Nob.) 

Te Berchem (Dk.); Wilryck (P. Gaut.) 

Ate Familie-verdeeling : Helleboreën. De bloemkroon 

ontbreekt of wel zy is van onregelmatige bloembladen samen- 

gesteld. — De zaedhokjens zyn openbarstend en veelzadig. 

CALTEBA. L. Groote Boterbloem. 

Vier of vyf bloembladige geele afvallende kelkbladen. — 

Geene bloemkroon. — Niervormige bladen. — Geele bloemen. 

Eene specie : 

Caltha palustris. L. Groote moeras Boterbloem. 

2 Bloeit in April en Mei. 

Op de boorden der grachten die de weiden doorloopen, naby 
de Herenthalsche vaert, ook overvloedig in Battenbroek te 
Waelhem en elders (Nob.) 
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AQUILEGEA. L. Akelei. 

Regelmatige bloem. — ò bloembladige, afvallende kelkbla- 

den. — 5 op hun opdereind spoorvormige bloembladeren en 

5 zaedhokjens. 

Eene specie : 

Aquilegia Wulgaris. L. Gemeene Akelci. 

In hooge bosschen en rotsgronden. 

2 Bloeit in July en Augustus. 

Men vind deze plant in alle bloemhoven, in onze provincie 

hebben wy hem nog nooit in ’t wild gevonden, maer wel in de 

provincie Namen en in zuid Belgenland (Nob.) 

DEELPHENEUM., L. Ridderspoor. 

Onregelmatige bloem. — 5 afvallende bloembladige kelkbla- 

den, een dezer is gespoord. — De bloemkroon is van vier, 

somtyds maer van een bloemblad samengesteld. — De twee 

bovenste bloembladeren zyn ook gespoord. 

Eene specie : 

DBelphinum Consolida. L. Veld Ridderspoor. 

Delphinium segetum. Lam. flor. fr. 

In de koornvelden. 

D Bloeit in July en Augustus. 

Te Borgerhout (Kx.) in 1822, heden zeer zeldzaem in onze 

provincie. 

19 
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Pie Familie. 

BERBERIDEEËN. 

Tweeslachtige regelmatige bloemen. Ër zyn van 5 tot 6 

bloembtadige kelkbladen, zy zyn afvallend en op twee rangen 

geplaetst. — De bloembladen zyn6of8 in getal, welke op twee 

reijen geplaetst zyn, ieder heeft twee kliertjens naby den nagel. 

De poederdraden die ook 6 of 8 tallig zyn , ziet men aen de 

bloembladen tegenovergesteld. — Dehelmknopjens zyn tweehok- 

kig en ieder hokjen is gesloten door een klepje dat zich van onder 

naer boven opend. — De vrucht is bees of zaeddoosvormig, 

eenhokkig en gewoonelyk tweezadig. | 

Een geslagt : Berberis. 

BERBERIS. L. Sausenboom. 

Zes bloembladig afvallende kelkbladen, met drie of vyf 

bloem schudblaedjes vergezeld. — Twee klieragtige bloembladen. 

— Zes poederdraden. — Langworpige tweezadige bees. — De 

bloemen vormen eenvoudige hangende trossen. — De bladen 

spruiten bundelvormig uit de oksels der doornen. 

Eene specie : 

Berberis Wulgaris. L. Gemeenen-Sausenboom. 

In de hagen en bosschen. 

bh, Bloeit in Mey en Juny. 

Word veel in de hoven gekweekt (Nob.); maer nog nooit 
in het wild in onze provincie gevonden. 
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CARYOPHYLLEEN. 

Regelmatige twee of eenslachtige bloemen. — Vyf kelkbladen 

die dikwyls aen bun ondereind aen elkander gegroeit zyn. 

— De bloembladen zyn nagelachtig. — De poederdraden zyn 

den bloembladen in getalgelyk, of zyn dubbeltallig. — De helm- 
knopjes zyn tweelobbig. — Er zyn van 2 tot 5 draedvormige 
stylen welke van elkander vry zyn. — De vrucht is eene eenhok- 
kige veelzadige zaeddoos, zy is zeldzaem beesvormig, of door onvol- 

maekte schudsels in verscheidene hokjens verdeelt; dikwyls is 

zy op eene uitstekende verlenging (of voetjen) van den bloem- 

steng geplaetst. — Het zyn alie kruidachtige een of veeljarige 

planten. — De bladeren zyn effen en tegenovergesteld geplaetst. 

ee 

Kd (ebA | 

En TE dn 

b/4 

ND 
\ 

De ketkbladeren zyn van hunnen voet tot in de helft hunner lengte aen 

elkander gegroeit, en den nagel der bloembladen is gewoonelyk 

zeermland nin der dliarsbe krast. Ue utale AOS ofserdheags ne lentes npt 

De kelkbladen zyn niet of zeer weinig aen elkander gegroeit en de 

nagelmderbloembladenkistzeenikondmternnt. sitte erelsteleneees jetleke Hie 

De kelk is van eenen kleinen valschen kelk aen zyn ondereinde 

vendere tros es ddat Adda EOD ««….« _ DIANTHUS. 

De kelk is door geenen valschen kelk vergezelt .............…. 5e 

Er zyn twee stylen... eel Ie tense eioelratel Vaate eene fON oe es 4. 

Brizynnmeer. danstweerslylennen ersten ten tele lersrevelnte Sb Hd den oe D. 

9 kortgenagelde bloembladige bloemkroon, de kelk is ktok- 

OUDEN ee EO PE SE de TE Bis 900 GYPSOPHILLA. 

ò zeer langgenagelde bloembladige bloemkroon, de kelk is buis- 

VOLUME bd ndnoa ded A0 «see. _ SAPONARIA. 

De stylen zyn drietallig, de kelk is opgeblazen... relo lerete STEN Ei. 

Er zyn vyf stylen, de kelk is klok of buisvormig ….....…. He d 6. 

Tientandige zaeddoos, klokvormige kelk, tweehuizige bloe- 

TEA os RN ovale etend slede dolae | SMELANDRIUM:. 

Vyftandige zaeddoos, buisvormige kelk, tweeslachtige bloe- 

MON SES ED EEE? erste. BE blatdes NGE NIS 

Effene of byna effene bloembladen …..… RIAA GEV 0 AE 8. 

De bloembladeren hebben eene zeer diepe insnyding … 14. 
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Eweerofsdrieistylens nn wilen Eert Neel etl ee etl ava eee tene 9. 

5 Virecrobivs ts hplen en Aret nan: lee tee teelaarde lees ie 155 

De vruchtdoos opent zich door drie kleppen... 10. 

9 | Vier, vyf, of zes kleppige vruchtdoos. . …. .. ……-…. …en en nee de een 

Kiffene kleppen sn spee neerde eter oe RA Te PROTO NN u. 

De | Dweentandigenkleppenwsnnmenn nnee ven eelde telen Blolstelafs ARENARIA . 

De bladeren zyn van schudblaedjens vergezeld ………… … SPERGULARIA . 

in Desschudhlaedjens ontbreken nnee welness tele ALSINE. 

Getande bloembladen, de zaden zyn van een zaedmantel om- 

12 B SosoAsordBesrs dor ddbr HEEE EIDOS MOEHRINGIA » 

| Effen bloembladen, zaden zonder zaedmantels........» HOLOSTEUM. 

De plant heeft schelpachtige schudblaedjens. SPERGULA. 

7 | De plant heeft geene schudblaedjens .…................….» SAGINA. 

Drie stylen, de vruchtdoos is zes kleppig.....…… OvGesode STELLARIA. 

14 Vier of vyf siylen, vyf of tien kleppige vruchtdoos .……........... 15. 

Vier of vyf stylen. — Vyfkleppige vruchtdoos, de stylen zyn met 

15 | de kelkbladen tegenovergesteld geplaetst SPD CERASTIUM. 

Vyf stylen. — De vruchtdoos opent zich door vyf tweetandige kleppen, 

de stylen zyn beurtelings met de kelkbladen geplaetst. MALACHIUM. 

Hse Familie-Verdeeling : Sileneëm. — De kelkbladen zyn 

aeneengegroeid, en vormen dus eenen eenbladigen kelk. 

GYPSOPMILA. L. Gaffelsteng. 

Klokvormige eenbladige kelk. — De bloembladen zyn zeer 
kortgenageld. — Er zyn 10 poederdraden en 2 stylen. — De 
zaeddoos is eenhokkig en vierkleppig. 

De bloemen zyn roos, de bladen Iynvormig. 
Eene specie : 

Gypsophila Muralis. L. Muer-gaffelsteng. 

Saponaria muralis. Lam. Fl. Fr. 

Op de zandachtige velden. 
@D, Bloeit in July, Augustus en September. 
Te Kessel, Berlaer, enz. (Nob.) 
Tusschen Herenthout en Morckhoven (V. H.) 



CARYOPHYLLEËN. [5 

DIANEHUS. L. Angelier. 

Buisvormige vyftandige kelk, met een of twee schelletjens 
vergezeld, welke eenen valschen kelk uitmaken. — Vyl lange 

nagelachtige bloembladen. — 2 stylen. — 10 poederdraden en 
roode, witte of purpere bloemen. 

Eentallige bloemen , de valsche kelk bereikt het derde der lengte van 

derkelkbuj sns vre geveldelen ef afie Alde helsen D. Deltoïdes. 

Veeltallige bundelvormige bloemen, de valsche kelk is langer dan 

EMD OIS eere tere Biets Vlarea a alena stenehersleeleh ey mleke 3: 

Bleek roodkleurige bloembladen, vyf hoekige kelk... D. Prolifer. 

- Purpere met wit geplekte bloembl., eylindervormige kelk. D. Armeria. 

1. Dianthus Prolifer. L. Kopvormige Angelier. 

Op de zandachtige plaetsen, en den boord der wegen. 

Dd Bloeit van in Juny tot in September. 

In alle zandachtige plaetsen (Dk.); te Bonheyde (Kx.) 

2. Bianthus Armeria. L. Duizendschoone Angelier. 

Op den boord der zandachtige velden en bosschen, enz. 

@> Bloeit in July, Augustus en September. 

Op den boord der zandachtige wegen (Dk); te Everbode (Kx) 

3. Dianthus Peltoïdes. L. Dryhockige Angelier. 

In de zandachtige en drooge plaetsen. 

2 Bloeit in July, Augustus, September en October. 

Op vele zandachtige plaetsen (V. Bn.) 

SAPONARIA. L. Zeepkruid. 

Buis of cylindervormige vyftandige kelk. — Zy hebben 
geenen valschen kelk, — Er zyn vyf zeer lange nagelachtige 
bloembladen. — De poederdraden zyn tien- en de stylen twee- 

tallig. — Er is eene eenhokkige vierkleppige zaeddoos; 

gewoonelyk zyn de bloemen roos. 

Eene specie : 

Vyftandige byna gevleugelden kelk, ................. S. Officinalis. 
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Sxponaria Olicimalis. L. Genees-Zeepkruid. 

In de velden en op den boord der rivieren. 

2L Bloeit van in July tot in September. 

Te Waelhem tusschen het kasteel van Roozendael en het hof 

van M. Van De Wiel, op dezelfde plaets vind men er ook 

met dubbele bloemen (Nob.) 

Op Stuivenberg en op den dyk der Schelde, digt by 

Kiel (Dk.) 

SILENE. L. Schildbloem. 

Er is geenen valschen kelk. — De kelk is vyftandig en min 

of meer opgeblazen. — Er zyn vyfbloembladen. — De poeder- 

draden zyn tien- en de stylen vyftallig. 

De vrucht is eene zeslandige zaeddoos. 

Naets kelk cn A eee ble rene oee eel eere S. Inflata. 

| Behatpdenkellkss nd teres Beier eran eld oi eene lele TT 2. 

De bloembladen zyn effen of zeer weinig ingesneden............ 5. 

| Tweespletige of gekerfde bloembladen .….............vv eenen ‚in 

Eentallige bloem welke uit de oksels der bladen spruit, lepelvor- 

Migenbladentnnn eten tte nerd alsje deleten elast enen eke S. Gallica. 
Ĳ : 
Ik bloemen zyn op 'teinden van den steng geplaetst en vormen eenen 

bloemtuil, de bladen zyn langvormig …..........«« S. Conoîïdea. 

(Witte WENN A5 oo oo Ade SAAI PA IEEE S. Anglica. 

$ | Roode DIGEMENS NRN eee len ONE ANN zee S. Conica. 

1. Silene EInflata. Smita. Opgeblaze Schildbloem. 

Cucubalus Behen Linn. 

Op de velden. 

2 Bloeit in July, Augustus en September. 

Tusschen Koningshoyckt en Lier, zeldzaem (Nob). 

Tusschen Boom en Duffel (Kx.) 
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®. Silene Conoïdea. L. Kegelachtige Schildbloem. 

Cucubalus conicus. Lam. fl. fr. 

Op zandachtige plaetsen. 

D Bloeit in July en Augustus. 

Op zandachtige boorden der wegen (Dk.) 

%. Silene Conica. L Kegelvormige Schildbloem. 

Op zandachtige plaetsen. 

D Bloeit in Juny en July. 

In de zandachtige velden (V. Bn.) 

4. Silene Gallica. L. Fransche Schildbloem. 

Cucubalis sylvestris. Lam. 

In de velden. 

D Bloeit in Juny, July en Augustus. 

In de vochtige velden te Tongerloo (Kx.) 

5. Sileme Amgliea. L. Engelsche Schildbloem. 

Op zandachtige velden. 

Dd Bloeit in Juny. July en Augustus. 

In de graenvelden, tusschen Westwezel en Loenhout, zeld- 
zaem (Nob.) 

In de velden te Tongerloo, zeldzaem (V. H.) 

NEELANDERIUNE. Rorum. Valsche-Koekoeksbloem. 

Vyftandige kelk. — Vyf bloembladen met twee schelpjes aen 

de keel. — Tien poederdraden. — Vyf stylen. — De vrucht is 
eene eenhokkige tienkleppige zaeddoos. 

NMuttesbloemenhtfetretseteneteierstete ons olel eten ele eesre M. Dioïcum. 

Roodenbloemen's. dea ertoe eeens oaker M. Sylwestre. 

1. Melandrium Sylvestre. Roeur. Bosch Valsche-Koekoeksbloem. 

Lychnis doïca. Lin. 

Lychnis sylvestris. Hopp. 

Silene diurna. Gren, — Godr. 

Lychnis diurna. Sibth. 
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Gewoonelyk in de weiden en vochtige velden. 

2 Bloeit van in April, tot in Augustus. 

In de klavervelden te Ranst, Vremde, enz. (Nob.) 

Te Berchem en Wilryck (Dk.) [ 

2, Melandrium Bioïeum. Coss. er Germ. Tweeslachtige valsche- 

Koekoeksbloem. 

Lychnis dioïca 6) L. 

Lychnis pratensis. Spr. 

Silene pratensis. Gren. — Godr. 

Lychnis arvensis. Schk. 

Lychnis vespertina. Sibtb. 

Op den boord der velden. 

Bloeit van in Mei, tot in September. 

Veel te Duffel, St-Catharina- Waver enz. (Nob.) 

Te Wilryck en Berchem (V. H.) 

LWYCHNIS. L. Koekoeksbloem. 

Vyftandige kelk. — De bloembladen zyn vyf-tallig en er is 
geenen valschen kelk. — Er zyn 5 stylen en 40 poederdraden. 
De vrucht is eene eenhokkige vyftandige zaeddoos. 

De verdeelingen van den kelk zyn Iynvormig en langer dan de 

1 WORDT NA IRA ETE on das L. Githago. 

De kelktanden zyn korter dan de bloemkroon... JL. Flos-cuculi. 

a. Lychnis Githago. Lamk, Gemeene Bolderik. 

Agrostemma Githago L. 

Staet gewoonelyk in de koornlanden. 

D Bloeit in Juny en July. 

In de graeuvelden te Viersel en Massenhoven, alsook in 
de Poldervelden (Nob.) 

Deurne, Contich en Wilryck (Dk.) 
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2. Lychnis Flos-euculi. L. Gemeene Koekkoeksbloem. 

Coronaria flos-cuculi. — Braun. 

Lychnis laciniata. Lam. Fl, Fr. 

Op vochtige weiden. 

2. Bloeit in Mei, Juny en July. 

Te Berchem, Borgerhout, op de stadsvesting en in byna 

alle weiden (Nob.) 

_In de vochtige weiden (Dk). 

Zie Familie-Verdeeling : Alsineën. — De kelkbladen zyn 

niet of zeer weinig aen elkander gegroeit. — De nagel der 

bloembladen is zeer kort. 

SPERGULAREA. Pers. Valsche-Speurie. 

Vyf kelkbladen en vyf effene bloembladen. — Tien poeder- 
draden en drie stylen. — Driekleppige zaeddoos. — De bladen 

zyn door schelpachtige Iynvormige tegenovergestelde schud- 
blaedjens vergezeld. 

( Rooderpurpere bloemkroonivennsten  eterervelete sf dtetnld elsene S. Rubra. 

il | Witte bloemkroon rme tander taten aeefee ln eteterels S. Segetalis. 

1. Spergularia Rubra. Pers. Roode Walsche-Spcurie. 

Arenaria rubra. L. 

Lepigonum rubrum. Wahenberg. 

Alsine rubra. Schreb. 

Op zandachtige velden. 

Dd Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Te Wilryck, Contich, enz. (Nob.) 

In de vochtige plaetsen (Dk.), by het Lillofort (V. H.) 

_@. Spergularia Segetalis. Fenzu. WWitte Valsche-Speurie. 

Alsine segetalis. L. 

Arenaria segetalis. Lam. Fl. Fr. 

Lepigonum segetale. Koch. 

Spergula segetalis. Vill, 
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Op de koornvelden. 

D Bloeit in Juny en July. 

Tusschen Mechelen en Waelhem (Nob.) 

In de velden rond Duffel (V. H.) 

SPERGULA. L. Speurie. 

Vyf kelkbladen en vyfbloembladige bloemkroon. — Van vyf 

tot tien poederdraden. — Vyfkleppige vruchtdoos. — De bla- 

deren zyn van schelpachtige schudblaedjens vergezeld. 

zyn van eenen zeer breeden schelpachtigen vleugel De zaden 

OLUM EEN S. Pentandra. 

( De zaden hebben een zeer smallen vliesigen rand.... S. Arvensis. 

1. Spergula Arvensis. L. Akker-Speurie. 

Spergula anacima. Weih. 

Gemeen in de zandachtige velden, en wordt gekweekt. 

® Bloeit van in Mei tot in October; men vind dees plantjen 

langs alle kanten; in de koornvelden der Kempen (V. H.) 

2. Spergula Pentandra. L. Vyfhelmige-Speurie. 

In de zandachtige velden. 

@® Bloeit in April, Mei en Juny. | 
Te Merxem, Schooten, enz. (Nob.); Wilrvck, Contich (V.H.); — 

tusschen Wyneghem en Schilde (R.) 
E 

SAGINA. L. Vetmuer. ; 

Vier of vyf kelkbladen; vier of vyf somtyds ontbrekende _ 
bloembladeren. — Van vier tot tien poederdraden en vier oid 
vyf stylen. — HEenhokkige veelzadige vier- of vyfkleppige 
zaeddoos. — Geene schelpachtige schudblaedjens. 4 

Eene specie : 

Vyfbladige kelk; de bloembladen zyn ten minsten zoo 

lang als de kelk. 

% 

Hidan es 

EE 
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Vagina Nodosa. E. Meyer. Knoopige-Vetmuer. 

Spergula Nodosa. L. 

Spergula Palustris. Pers. 

Op den boord der moerassen. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

In de heide “(Dk.); tusschen Gheel en Lichtaert (V. H ) 

ALSINE. WanrBce. Muer. 

Vyfbladige kelk. — Vyfbladige bloemkroon; tiep of min- 

der poederdraden. — Drie stylen. — Driekleppige zaeddoos. 

Eene specie : 

Witte bloemen, lynvormige bladeren. 

Alsine Tenuifolin. Wants. Fiynbladige-Muer. 

Op de velden. 

Dd Bloeit van in July tot in September. 

Te Brasschaet, Schooten, enz. (Nob.) 

Te Deurne. Merxem (Dk.) 

HOLOSTEUWM. L. Heelbeen. (Nob.) 

Vyf kelkbladen, vyf getande bloembladen. — Er zyn drie 

vyf of zeldzamer tien poederdraden. — De stylen zyn drie- 

tallig. — De zaeddoos is zeskleppig. — De bloemen vormen 

eenen enkelen scherm. 

Bene specie : 

Holosteum Umbellatam. Lb. Gekroond Heelbeen. 

Gerastium umbellatum. Huds. 

Op de velden. 

® Bloeit van in Meert tot in Mei. 

Op Stuivenberg en aen de Lillopoort (Nob.) 

Op Stuivenberg (Db) 
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MEHRINGIA. L. Mehring’s-Kruid. (Nob.) 

Vier of vvfbladige kelk. — Bloemkroon van vyf bloembla- 
den samengesteld. — Twee of drie stylen en tien poederdraden. 
— De zaeddoos opend zich door tweemael zoo veel kleppen 
als er stylen zyn. — De zaedjens hebben eenen zaedmantel. 

Eene specie: 

Eivormige, drie of vyfmael generfde bladen. 

Mehringia Erinervia. Crair. Drienervig Mehring's-Kruid. 

Alsine trinervia. Schreb. 

Arenaria trinervia. L. 

In de bosschen en beschaduwde plaetsen. 

D Bloeit van in Mei tot in Augustus. 

Aen het St-Laureis-fort en achter Kiel (Nob ) 

Merxem, Deurne, Berchem (Dk.) 

ARENAEBIA. Lb. Zand-muer. (Nob.) 

Vyf kelkbladen. — Vyf bloembladen. — Tien poederdraden 
en drie stylen. — Zestandige of zes kleppige zaeddoos. — 

De zaden hebben geenen zaedmantel. 

Eene specie : 

De kelkbladen zyn langer dan de bloemkroon. 

Arenaria Serpylifolia. L. Plymbladige Zand-muer. 

In de velden. 

@) Bloeit van in Mei tot in September. 

Te Mortsel, naby den Ouden God (Nob.) 

Te Berchem (Dk.), te Merxem (V. H) 

STEEBAEEBA. LL. Sterre-kruid. 

Vyf kelkbladen. — Vyf tweesnedige bloembladen. — Tien 

poederdraden en drie stylen. — Zes kleppige eivormige zaed- 
doos. — Witte bloemen. 

wberonderstesbladens zyn geste elle. pnt soon aoerate tens vre NEEN 2. 

(Alle de bladen zyn ‘ongesteelt. + uc on bale oops n wie ORE 5. 
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Bloembl. langer dan de kelk, eylindervormige zaeddoos. S. Nemorum. 

2 En: korter dan de kelk, eivormige zaeddoos.... S&, Media. 

Bloembladen twee of driemael zoo lang als de kelk Á. 

À ln korter:dantaenkelkt Fre eee lee NN Je 

Kruidachtige schudblaedjens, bolvormige zaeddoos.... S. Holostea. 

5 ie schudblaedjens, langworpige zaeddoos.... S. Glauca. 

De zaeddoos en de kelk zyn in lengte gelyk …........ S. Aquatica. 

De zaeddoos is een derde deel langer dan de kelk... S. Granvinca. 

1. Stellaria Molostea. L. Heelbeenvormig Sterre-kruid. 

Onder de hagen en in de bosschen. 

2 Bloeit van in Mei, tot in July. 

In de beschaduwde plaetsen (Dk.) 

®. Stellaria Gramimea. L. Grasachtig Sterre-kruid. 

Onder de hagen, in de bosschen. 

2 Bloeit van in Mei tot in September. 

Groeit veel in onze provincie (Nob.) 

Op alle vochtige plaetsen (Dk.) 

3. Stellaria Glaueca. Witu. Besloven Sterre-kruid. 

Stellaria palustris. Retz. 

Op vochtige beschaduwde plaetsen. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

In het bosch te Tongerloo (V. H.) 

8. Stellarie Aquatica. Pour. Water Sterre-kruid. 

Stellaria uliginosa. Murr. 

Larbrgea aquatica. St-Hil, 

Op vochtige plaetsen. 

Aen °t Exterlaer (Nob.) 

Op vochtige velden van de Kempen (Dk); op de boord 
der grachten te Berchem (V. H.) 



Ja CARYOPHYLLEEN. 

Tt. Steliaria Nemorum. L. Bosch Sterre-kruid. 

Alsine nemorum. Schreb. 

Op vochtige plaetsen. — In de bosschen. 

2 Bloeit van Juny tot in September. 

Te Deurne, Schooten en elders (Nob.) 

In het bosch te Tongerloo (Dk.) 

&. Stellarian Media. ViiLArs. Matig Sterre-kruid. 

Alsine Media. L. 

Alsine avicularum. Lam. Fl. Fr. 

Zeer gemeen in de velden, op den kant der wegen, enz. 

® Bloeit van in Maert tot in November. 

Op alle vochtige plaetsen (Nob.); in de hoven (Dk.) 

Digt by de wooningen (V. H.) 

CERASTIURE. L. Hoorn-Muer. (Nob.) 

De kelkbladen zyn vyf in getal, er zyn even zoo vele 

bloembladen die met eene insnede of tweetandig eindigen. 

— Vier, vyf of tien poederdraden en vyf met de kelkbladeren 

tegenovergestelde stylen. — Cylinder- of kegelvormige tien- 

tandige zaeddoos. De bloemen zyn wit. 

On baimeenplantsn se: Aes el oek anion ale ot ette Rele CG. Erectum. 

Gelharde plan BW Ts elke E. eoveleevalaelieini dieet ie el atlete a eee ae 2. 

De bloembfaden zyn tweemael zoo lang als de kelk... CG. Arvense. 

7 | De bloembladen zyn korter dan de kelk... C. Semidecandrum. 

1. Cerastium Wreetum. Coss ET GERM. Regtstaenden Hoorn-Muer. 

Sagina erecta. L, 

Meenchia erecta. Ehrhart. 

Drooge plaetsen, op den boord der wegen en in graspleinen. 

® Bloeit in April en Mei. | 

Op drooge bouwlanden te Santhoven, Halle en op vele 

andere plaetsen (Nob.) 
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®. Cerastium Arvense. L. Veld Hoorn-mucr. 

Gentunculus arvensis. Scop. 

Byna overal, op de bouwlanden. 

2 Bloeit in Mei en Juny. 

Zeer gemeen in de koornvelden (Nob.) 

3. Cerastium Semidecandrum. L. Vyfhelmige Hoorn-muer. 

Gerastium obtusifolium, var. Lam. Fl. Fr. 

Gerastium pellucidum. Chaub. 

Gerastium varians, var. pellucidum. Coss. et Germ. Flor, Par. dre Ed. 

Op drooge plaetsen, op de kant der wegen. 

D Bloeit in April, Mei en Juny. 

Berchem, Wilryck, enz. gemeen (Nob.) 

Te Deurne en Borsbeeck (V. H.) 

MALACHEUN. Fries. Heelzwak. (Nob.) 

Tweetandige bloembladen. — Tien poederdraden. — Vyf 

met de kelkbladen beurtelings geplaetste stylen. — De zaed- 

doos is eivormig en opend zich door vyf tweetandige kleppen. 

Eene specie : 

Witte bloemen. 

Malschium Aquatieum. Fries. Water Heelzwak. 

Gerastium aquaticum. Linn. 

Op vochtige plaetsen, op de kant der wateren. 

2 Bloeit in Juny, July Augustus en September. 

Tusschen Berchem en Borgerhout (Dk.), te Tongerloo (V. H.) 
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ELATINEEN. 

De bloemen zyn regelmatig en tweeslachtig. — De bloem- 

bladen zyn drie of vier in getal; vry van elkander, onderstaende 

en afvallend. — De poederdraden zyn zooveel of tweemael 

zooveel in tal als er bloembladen zyn en er zyn ook drie of vier 

stylen aenwezig. — De vrucht is eene veelzadige drie of vier 

hokkige zaeddoos, zy is door de aengegroeide stylen bekroond. 

— De bloemen zyn klein, en eentallig in de oksels der bladen 

geplaetst. — De bladen zyn tegenovergesteld of kranswyzig 

geplaetsl. 

Een geslacht : 

ELATINE. L. Bastaerd-Mast. 

Dezelfde kenteekens als de familie. 

( Acht poederdraden, de bladsteel is langer dan deschyf. E. Hydropiper. 

| Zes poederdraden, de bladsteel is korter dan de schyf. B. Hexandra. ned 

a. Klatine Mvarapiper: L. Water-Peper, Bastaerd-Mast (Nob.) 

In de grachten. 

Dd Bloeit in July, Augustus en September. 

Op den boord der moerassen (V. Bn.) 

2. Elatine Hexandra. D. G. Zeshelmige Bastaerd- Mast. 

Elatine paludosa. Seub. 

Op de waterachtige plaetsen. 

® Bloeit in Augustus, September en October. 

Op den boord der grachten , tusschen Tongerloo en 

Zammel (V. H.) 
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6: Die Familie. 

LINACEËN. 

De bloemen zyn regelmatig en tweeslachtig.—De kelk bestaet 

uit vier of vyf vreije of zeldzamer aeneengegroeide bladen. — 

De bloembladen zyn afvallend en vier of vyf in getal. — De 

poederdraden zyn acht of tientallig waervan de belft vruchtbaer 

en de andere helft onvruchtbaer of helmloos is. — De stylen 

zyn drie, vier of vyftallig. — De vrucht is eene veelhokkige 

tweezadige zaeddoos. Deze zaedjes zya van elkander door 

een valsch tusschenvlies gescheiden. 

Het zyn kruidachtige planten, de bladen zyn zittend en van 

geene schudhlaedjens vergezeld. 

De bloemkroon is langer dan de kelk..............-.se.0n. LINUM . 

De bloemkroon is niet langer dan de kelk ................ RADIOLA, 

EENURE. L. Vlas. 

Vyf effene kelkbladen. — Vyf bloembladen langer dan de 

kelk. — Gewoonelyk zyn er vyf doch soms maer drie stylen. 

an bloemen, tegenovergestelde bladeren... LE. Catharticum. 

Blauwe bloemen , verstroeide bladeren.......... L. Usitatissimum. 

1. Linum Cathertieum. L Purgeer-Vlas. 

In de graspleinen, op de boorden der wegen. 

D Bloeit in Juny, Augustus en September. 

Op de boorden der wegen (Dk.); op den kant van den steenweg 

te“Wyneghem (R.); tusschen Contich en Waelbem (Kx.) 

2. Limum Ueitatissimum. L. Akker-Vlas. 

Op de velden. 

D Bloeit van in Juny tot in September. 

Wordt op verscheidene plaetsen gekweekt (Nob.) 

In 
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RADIOLA. GueLiN. Duizend-Graen. 

Vier, twee of driesnedige kelkbladen. — Vier bloembladen 

die korter of gelyk in hoogte zyn met de kelkbladen. — Vier 
poederdraden. — Vier stylen. — Vier tweevalsch-hokkige 
zaedhokjens. — Tegenovergestelde bladen. 

Eene specie : 

Radiola Einoïdes. Ger. WVlasvormig Duizend-Graen. 

Radiola millegrana. Sm. 

Linum radiola. Lin. 

Op vochtige plaetsen. 

® Bloeit in July en Augustus. 

Op de vochtige gronden naby den Zwarten Hengst, tusschen 

Oeleghem en Massenhoven (Nob.) 

Op de vochtige plaetsen in de Kempen; te Brasschaet (V. H). 

6! Familie. 

OXALIDEEN. 

Regelmatige tweeslachtige bloemen. — Vyfdeelige kelk. — 

Vyf bloembladen. — Tien poederdraden door de helmdraden 

een weinig aen elkander gegroeit. — Vyf stylen. — De vrucht 

is een vliesachtig, vyfhokkig veelzadig zaeddoosjen.— De bladen 

zyn in drie blaedjens verdeeld. 

Een geslacht : 

OKALIS. L. Klaversulker. 

Kenteekens der Familie : 

Wattenbloemen en tenten tsnten lele fere etele eend 0. Acetosella. 

Geelenbloemenst neos ldle netersan eere slefe ole laleteevel eee Ne 2 

Geene schudblaedjens, byna onhairig plantje... 0. Stricta. 

Hebbende schudblaedjens, gryshairig plantje... O0. Corniculata. 
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1. Oxalis Acetosella. L. Zuren Klaversulker of Wit-Koekoeksbrood. 

In de bosschen. 

2 Bloeit in April. 

Overvloedig in de bosschen en omstreken van het kasteel 

van Cantecroy, naby den Ouden God, te Mortsel (Nob.) 

®. Oxalis Strieta. L. Regtstaende Klaversulker. 

Op de velden. 

2 Bloeit van in July tot in October. 

In de bosschen, naby de Gitschotel en in de heggen en 

bosschen naby het kasteel van den heere Alph. Van Delft, 

Eeckers-Laer, en elders (Nob.) 

Te Tongerloo en Westerloo (V. H.) 

3. Oxalis Cornieulata. L. Gehoornde Klarersulker. 

In moeshoven en velden. 

D Bloeit van in July tot in September. 

Byna in alle moestuinen en op vele vette bouwlanden (Nob.) 

Te Berchem en Wilryck (Dk.) 

ne 

Gt Waanilie. 

BALSAMINEEN. 

Onregelmatige bloemen. — Vyf afvallende kelkbladen, het 

‘onderste is met eene spoor geeindigd. — Er zyn vyf bloem- 

bladen: het bovenste is groot en hol, de andere bloembladen zyn 

altyd met twee aen elkander gegroeit. — De vyf poederdraden 

houden zich door de helmen aen elkander vast. — De vrucht 

is eene eenhokkige, vyfkleppige veelzadige zaeddoos die miet 

eene veerkrachtige openbarsting haer zaed verre wegwerpt. 

Het zyn kruidachtige planten met getande bladen, 
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EMPAEIENS. L. Springzaed. 

De zelfde kenteekens als de Familie. 

Een geslacht : 

Empatiens Noli-Tangere. L. Springzaed Roert my-niet. 

Op vochtige en bedekte plaetsen. 

D Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Leer gemeen op eene plaets in onze provincie : 

Op den boord der loopende beek tusschen het kasteel van 

Roozendael en den Staets-Spoorweg te Duffel. 

(Wy ontdekten deze plant, daer zoo overvloedig groei- 

jende, voor de eerste mael ter gelegenheid eener kruidkundige 

wandeling met onze kunstvrienden de heeren : CG. Matthieu, 

Ridder De Knyff, F. Muller , De Cannaert-D'Hamale , 

Aug. Schram en Henri Sebus , in 1855; en tot nu toe 

hebben wy het fraeije plantjen er jaerlyksch weder gezien.) 

TTT TE 

Gete amilie. 

GERANIACEEN. 

Gewoonelyk regelmatige doch soms onregelmatige bloemen. — 

Vyf kelkbladen en zooveel bloembladen. — Er zyn tien onder- 

staende poederdraden, die op twee reijen geplaetst en door de 

helmen een weinig aen elkander gegroeid zyn, op de helft 

der poederdraden ontbreken dikwyls de helmknopjes. — Er 

zyn vyf stylen aen eene verlenging van het ontfangstbed 

gegroeit. — De vrucht is samengesteld van vyf eenzadige 

zaedhokjens, die naeldvormig eindigen en die, round de ver- 

lengimg van het ontfangstbed geplaetst, gemakkelyk van 
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onder naer boven rollende, er afscheiden. — De bladen 

zyn ingesneden en van schudblaedjens voorzien. 

Er zyn tien vruchtbare poederdraden............--…ne« GERANIUM. 

Vyf der poederdraden zyn onvruchtbaer...........…..« ERODIUM. 

GERANEUN. L. Oijevaertsbek. 

Alle tien de poederdraden waervan vyf lange en vyf korte, 

zyn vruchtbaer. — De verlengingen der zaedhokjens rollen 

zich regtstreeks van onder naer boven (niet spiraelvormig.) 

He bloembladen std eiste este vellnntatn ene el Niets tel etnteleej BIEN 

De bloembladen zyn tweesnedig of uitgekerfd ..…........s eee 5. 

a, bloemen , openstaende kelk... G_Rotundifolium. 

Purpere bloemen, regtstaende kelk............. G. Robertianum. 

5 he bloemsteel draegt twee of drie bloemen s.v. 4. 

De bloemsteel draegt eene bloem. .............……. G. Sangwineum., 

| De bladen zyn tot aen den bladsteel ingesneden,...........e DE 

De bladen zyn alleenlyk tot aen hun middenpunt ingesneden... 6. 

5 | Bloemsteel langer dan de bladen, onhairige zaedhokj. G. Columbinum., 

Bloemsteel korter dan de bladen, behairdezaedhokjens. G. Disscclum., 

{ Onbairige zaedhokjensihsel nnen ovale feenehe) ieden ereen G. Molle. 

| Behairde zaedhokjens.......... roos UR dede HEL PENNE 

De bloembladen zyn nauwelyks langer dan de kelk... G. Pusillum. 

De bloembladen zyn tweemael zoo lang alsde kelk. G. Pyrenaïcum., 

1. Geranium Sanguineum. L. Bloedkleurige Oijevaerlsbek. 

Op steenachtige plaetsen. 

2 Bloeit in Juny, Augustus en September. 

Eenige malen op de stadsvestingen gevonden, doch niet 

zeer gemeen (Nob.) 

2. Geranium Columbimum. L. Dwivepoot Oijevaertsbek. 

Op zandachtige velden. 

® Bloeit in Juny, Augustus en September. 



50 GERANIACEËN. 

Te Berchem achter den molen (Nob.) 

Tusschen den Ouden God en Wilryek (Dk.) 

3. Geranium Dissectum. L. Ingesneden Oijevaertsbek. 

Grasryke plaetsen, boorden der wegen. 

Dd Bloeit van in Juny tot in October. 

Op de Schelde-Dyk (Nob ) 

Austruweel, op de Dyk van het Scheld (Dk.) 

4. Geranium Pyrenaïeum. L. Pyreneesche Oijevaertsbek. 

Op de grasryke plaetsen. 

2 Bloeit van in Mei, tot in September. 

In de velden tusschen Berchem en Deurne, zeldzaem (V. H.) 

5. Geranium Molle. L. Zachte Oijevaertsbek, 

In de weiden, op den kant der wegen. 

D Bloeit van in Mei tot in October. 

Te Cappellen-Putte in de velden (Nob.) 

Te Berchem (Dk.) 

©. Geranium Pusillum. L. Allerkleinste Oijevaertsbek. 

Op steenachtige plaetsen, in de bouwlanden, weiden, enz. 

D Bloeit van in Mei tot in October. 

Tusschen Cappellen-Putte en Stabroeck (Nob.) 

Tusschen Kiel en Wilryek (V. H.) 

3. Geranium Rotundifolium. L. Rondbladige Oijevaertsbek. 

Op zandachtige plaetsen. 

Dd Bloeit in Juny, July en Augustus. 

Tusschen Wyneghem en Schilde (Nob.) 

Op de stadsvestingen (Dk.) 

S. Geranium Robertiamum. L. Stinkende Oijevaertsbek, 

Onder de hagen, op steenachtige plaetsen. 

D Bloeit van in April tot in October. 

Achter het fort Stuivenberg en op onbebouwde gronden (Nob.) 
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ERODIUM. Lieni. Reigersbek. 

Tien poederdraden, waervan er vvf zonder helmknoppen 

zyn. — Er zyn vyf eenzadige zaedhokjens, die, wanneer zy ryp 

zyn, zich spiraelvormig oprollen. 

Eene specie : 

Purpere bloemen , vinspletige bladeren. 

Erodium Cicutarium. L'Her. Fynbladige Reigersbek. 

Geranium cicutarium. Lin. 

Op zandachtige velden. 

Dd Bloeit van in April tot in October. 

Overvloedig als onkruid op vele bouwlanden (Nob.) 

Pie Familie. 

MALVACEEN. 

Tweeslachtige regelmatige bloemen. — De kelk is van 

eenen valschen kelk vergezeld. — De echte kelk is van vyf 

of zeldzamer van drie of vier kelkbladen, de bloemkroon van 

vyf door den nagel aeneengegroeide bloembladen samenge- 

steld. — De poederdraden zyn veeltallig en zyn aen hunne 

ondereindens door de helmdraden buisvormig aeneengegroeit. 

— De stylen zyn aen de verlenging van de midden as gegroeit. 

_— Er zyn vele eenzadige zaedhokjens die kransvormig rond de 

midden as geplaetst zvn. 

Er zyn drie valsche niet aen elkander gegroeide kelkblaedjens. maLvA. 

Er zyn ten minsten zes valsche aeneengegroeide kelkblaedjens. ALTHEA. 

REAELWA. L. Kaeskens-kruid. 

Er zyn drie vreije valsche kelkbladen; de zaedhokjens zyn 

eenzadig en kransvormig geplaetst. 
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De bloemen zyn eentallig …..........t wee AR er RO 2. 

ne bloemen zyn bundelvormig vergaderd ….........«« de 

De zaedhokjens zyn hairig en nooit gerimpeld. ....... M. Moschata. 

| De zaedhokjens zyn naekt en wel gerimpeld... ..........… M. Alcca. 

_ \ De zaedhokjens zyn hairig en nooit gerimpeld... M. Rotundifolia. 

De zaedhokjenszyn naekt en gerimpelt .……….......... M. Sylvestris. 

1. Malva Alcea. L. Vyfdeelig Kaeskens-kruid. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Word gemeenelyk in de tuinen gekweekt (Nob.) 

2. Malva Moschata. L. Geurig Kaeskens-kruid. 

Op drooge onbebouwde plaetsen. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Tusschen Calmpthout en Nieuwmoer (Nob.) 

3. Malva Sylvestris. L. Groof Kaeskens-kruid. 

@ Bloeit van in Mei tot im October. 

Overal zeer gemeen, byzonder te Berchem en op den 

dyk der Schelde (Nob.) 

4. Malva KRotumdifolia. L. Rondbladig Kaeskens-kruid. 

@) Bloeit van in Mei tot in October. 

Buiten Lillopoort, aen ’t Stoketsel, enz. (Nob.) 

Te Merxem (Dk.), te Westerloo (V. H.) 

ALTEA. L. Heemst. 

De valschen kelk is eenbladig, met zes of negen ver- 

deelingen. De zaedhokjens zyn kransvormig geplaetst. 

De zaedhokjens zyn van eenen vliezigen boord omringt, de bloem- 

bladen zyn tweemael zoo lang als de kelk …..…..…. A. Rosea. 

De zaedhokjens zyn van geenen vliesachtigen boord omringd, de 

kelkbladen zyn driemael korter dan de bloembladen. 4. Officinalis. 
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1. Aléhseea Olietmalis. L. Genees-Heemst. 

Op zware en steenachtige gronden. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Digt by Lillo op den dvk der Schelde (Nob.) 

Op den boord der Schelde, groeijende tusschen den Arundo 

Phragmites. 

Digt by het St-Helair fort (Dk.), op de moerasachtige 

plaetsen te Oorderen, enz. (V. H.) 

* 2. Althea Mosea. L. Stok- of Winter-Roos. 

@) of 2 Bloeit van in July tot in September. 

Deze plant behoort in Syriën te buis en word hier ner- 

gens dan in tuinen gekweekt gevonden. 

ABe Familie. 

TILIACEEN. 

Regelmatige tweeslachtige bloemen. — Er zyn vyi afval- 

lende kelkbladen en vvf onderstaende bloembladen. — De 

poederdraden zyn menigvuldig en van de stylen die aen 

een gegroeit zyn kan men meestal vyf stempels ontwaren. 

— De vrucht is byna houtachtig, niet openbarstend, eenhok- 

kig en een- of tweezadig. — De planten dezer famiiie worden 

in onze streken boomen, met overhand geplaetst gesteelde 

eenvoudige bladeren, die van afvallende schudblaedjens voor- 

zien zyn. — De bloemstelen zyn ook van vliesachtige bloem- 

schudbladen vergezeld. 

Een geslacht : 

TEEKA. L. Lind. 

Vyf gekleurde kelkbladen. — De poederdraden zyn door 

‚de helmdraden in verscheidene bundels aen een gegroeit. — 
u 
>e 
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De bladen der bloemtakken brengen een bloemsteel, aen een 

vliesachtig netvormig bloemschudblad gegroeid , in hunne 

oksels voort. 

De bladen zyn gehaird op hunne onderzyde......…… T. Platyphylla. 

De bladen hebben geene hairen op hunne onderzyde... T. Sylvestris. 

1. Tilia Plaetyphylla. Scope. Grootbladige Lind. 

Tilia grandifolia — Ehrh. 

In de bosschen en in lusthoven. 

h Bloeit in Juny en July. 

Word gekweekt (V. Bn.) 

2. Tilia Sylvestris. Dese. Gewoone Lind. 

Tilia mierophylla. — Vent. 

Tilia parvifolia. — Ehrh. 

Gewoonelyk in de bosschen en beplantingen. 

Rh Bloeit in July. 

In het bosch te Everboden (Kx), in de bosschen, op de 

kant der wegen (Dk.) 

Hic: Familie. 

POLYGALEEN. 

Onregelmatige tweeslachtige bloemen. — Er zyn vyf kelk- 

bladen, waervan de twee binnenste zeer breed en gekleurd 

zyn. — Er zyn drie bloembladen welke ongelyk in grootte 

en aen de buis der poederdraden gehecht zyn. — De poe- 

derdraden zyn acht in getal en in eene buis samengegroeid. 

— De helmknopjens zyn eenhokkig en vormen twee bundels, 
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zy openen zich door een zweetvormig luchtgaetjen (pori). 

— De vrucht is eene geprengde, vliesige, tweehokkige een- 

zadige zaeddoos. 

Een geslacht 

POLYGALA. L. Kruisbloem. 

Langworpige zaeddoos. — Gehairde zaden, van eenen witten 

drielobbigen zaedaenwas omringd. 

Eene specie : 

Liggend, daerna regtstaende stengje. — De bloemtakken 

groeijen op alle hoogten, de bladen zyn alle verspreid. 

Polygala Wulgaris. L. Gemeene Kruisbloem. 

2 Bloeit in Mei, Juny en July. 

Veel achter het kasteel van Mev. De Pret de Calesberg, 

te Donck, onder Eeckeren, te Cappellen-Putte en op ver- 

schillende heide gronden; op dezelfde piaetsen vind men er 

met rose bloemen (Nob.) 

Te Brasschaet en in de Kempen (Dk.) 

EP Familie. 

ACERINEËN. 

Regelmatige veelechtige of tweeslachtige bloemen — Gewoo- 

nelyk vyf, somtyds van vier tot negen afvallende kelkbladen. — 

De bloembladen zyn met de kelkbladen gelyk in getal ,‚ en zvn 

op de kant van eene vleeschachtige verheffing geplaetst. — 

Gewoonelyk zyn er acht poederdraden, die op de verheffing 

(discus) geplaetst staen. — Eene styl en twee stempels, — De 

vrucht is samensteld uit twee vleugelvruchten, door hun 

ondereinde aen elkander gehecht. — Deze verdeelen zich in 
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twee gevleugelde, niet openbarstende zaedhokjens. — De 

planten dezer familie zyn boomen met tegenovergestelde 

gesteelde bladen. 

Een geslacht : 

ACER. L. Ahorn. 

Veelechtige bloemen. — De kelk heeft gewoonelyk vyf 

verdeelingen.— Er zyn vyf bloembladen. — Acht poederdraden. 

De bladen’zyn wit op hunne onderzyde......…. A. Pseudo-platanus. 

De bladen zyn groen langs beide zyden....-.....seeeseeeee se 2. 

8 ene bloemen; de bl. zyn matop hunne onderzyde 4. Campestre. 

Geelachtige bloemen; de bl, blinken op hunne onderzyde 4. Platanoïdes, 

* 1. Acer Pseude-platamnus. L. Eschdoorn Ahorn. 

b Bloeit in April en Mei. 

In de bosschen en in de Kempen (Nob.) 

> 2. Acer Platamoïdes. L. Plaen Ahorn. 

In bergachtige bosschen. 

hb Bloeit in April en Mei. 

Word byna in aile wandelingen der lusthoven geplant (Nob.) 

Hier en daer in byzondere bosschen gekweekt (V. Bn.) 

3. Acer Campestre. L, Kleine Ahorn. 

In de bosschen en hagen. 

b Bloeit in Mei. 

In het bosch naby de donkere dreef van den heere 

Montens-Du Bois, te Massenhoven en elders in de Kempen (Nob.) 

Te Wilryck, Edeghem en Gontich (Dk.) 



cl _l 

15 Familie. 

*_HIPPOCASTANEEN. 

Onregelmatige een- of tweeslachtige bloemen. — Er zvn 

vyf ongelyke aen elkander gewassene kelkbladen; door hunne 

vereeniging vormen zy eenen vyflobbigen klokvormigen kelk. 

— Er zyn gewoonelyk vyf genagelde bloembladen. — Ge- 

woonelyk zyn er zeven poederdraden. — Er is eenen styl. 

— De stempel is geheel en scherp. — De vrucht is eene 

driekleppige een-, twee- of driezadige zaeddoos. 

Het zyn boomen met tegenovergestelde handvormige ge- 

steelde bladen. 

Een geslacht 

* ASCULUS. L. Wilde Kastanie of Galnoot-Kastante. 

De poederdraden hebben boogvormige helmdraden. — De 

zaeddoos is met stekende puntjens bedekt. 

Eene specie : 

Handvormige bladen. 

>k HEsculus Mippocastanum. L. Gewoone Wilde Kastanie. 

Pb Bloeit in Mei. 

Deze boom van Asië afkomstig, word zeer veel in de 

hoven en op de wandelingen geplant (Nob.) 

MA Familie. 

CELASTRINEEN. 

Regelmatige een- of tweeslachtige bloemen. — Eenbladige 

vyfdeelige kelk. — Er zyn vyf bloembladen en vyf poeder- 

draden, welke op eene vleesachtige verheffing (discus) geplaetst 
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zyn. — De styl is kort en dik; er zyo van drie tot vyf stempels. 
— De zaden zyn door eenen valschen zaedmantel bedekt. 

Een geslacht : 

EVONYMUS. Tourn. Kardinaelmuts. 

De zaeddoos is drie of vyf hoek- en hokkig. — Het zyn 
houtmakende heestergewassen. 

Eene specie : 
Rose zaeddoozen. 

Evonymus Europgeus. L. Gewoone Kardinaelmuts. 

In de bosschen en veld-hegge. 

b Bloeit in Mei en Juny. 

Te Oeleghem en achter het hof van wylen den heer Van Hal, 
te Santhoven (Nob.) 

In de bosschen te Wilryeck, en Waelhem (Dk.) 

151 Familie. 

*_AMPELIDEEN. 
Tweeslachtige of veelechtige regelmatige bloemen. — Zeer 

kleine eenbladige, geheele of getande kelk, — Er zyn vier 
of vyf bloembladen en zoo veel poederdraden, deze zyn 
op eene vleeschachtige verheffing (discus), tegenover de 

bloembladen geplaetst. — Er is eenen styl. — De vrucht is 
eene een- of tweehokkige een- of tweezadige bees. 

Het zyn klimmende heestergewassen. 

Er is maer een geslacht : 

* VETES. L. Wyngaerd. 

De bloembladen zyn door hun boveneinde aen elkander 
gevoegd, en vormen zoo eene koof welke afvalt zonder dat 

de blaedjens zich van elkander scheiden. — Er zyn vyf poe- 
derdraden. — De bees is twechokkig. 
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Eene specie : 

Zwarte, roodkleurige of witte beziën (druiven.) 

* Vitis Winifera. L, Gemeene Wyngaerd. 

hb Bloeit in July. 

Deze plant is waerschynelyk van Asië afkomstig; eenieder 
weet dat zy byna in alle hoven tegen muren, huizen en 

pachthoeven geplant word. 

16’ Familie. 

MONOTROPEEN. 

Tweeslachtige byna regelmatige bloemen. — Vier of vvf 

ongelyke kelkbladen. — Vier of vyf bloembladen ; deze 
zyn kort spoorvormig geëindigd. — Er zyn acht of tien 

poederdvaden. — Benen styl. — De vrucht is eene vier- of 
vyfhokkige en zoo veel kleppige veelzadige zaeddoos. Zeer 

kleine zaden. 
Het zyn witte onkleurige woekerplanten ; de bladen zyn 

door schelpen vervangen. 

Een geslacht : 

MONOTROPA. L. Stofzacd. 

Eenhokkige door eene ronde spleet openende hbelmknopjens. 
— Trechtervormige styl. — Bultige bloembladen. 

Eene specie : 

Geele bloemen, onkleurige plant. 

Monotropa Hypopitys. L. WWoekerend Stofzaed. (Nob.) 

Leeft op de wortels der boomen. 

2} Bloeit in Juny, July en Augustus. 

Hier en daer, zeer zeldzaem (Dk.); in het bosch, te 

Tongerloo (V. H.) 
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HYPERICINEËN. 

Tweeslachtige regelmatige bloemen. — Vyf of somtyds 
vier voortdurende kelkbladen. — Er zyn gewoonlyk vyf 
onderstaende, vreije bloembladen. — De poederdraden zyn 

veeltallig en door hunne ondereindees in verscheidene 

bundels aen elkander gegroeit. — De stylen zyn drie- of 
vyf-tallig. — De vrucht is eene een- of veelhokkige veel- 
zadige zaeddoos of bees. — De bladen dezer planten zyn 
tegenovergesteld, geheel en zonder schudblaedjens. — De 

bloemen zyn geel. 

De vrucht is eene eenhokkige zaeddoos.............. en «… _HELODES. 

De vrucht is eene veelhokkige zaeddoos .………............ HYPERICUM . 

HYPERICUM. L. Hertshooi. 

De kelkbladen zyn van gelyke grootte. — De zaeddoos 

s driehokkig en driekleppig. 

ben stenepisavlieziessehoelkk teerd siefsaehetslefan eieren ete Rees st LDS 

De steng heeft geene vliezige hoeken.............s..ese dense he 

ha bloemen zyn groot en geelkleurig , met hunne veeltallige bloemen 

9 vormenweymeenenbloempluunnk ina ste ntefsrels eetl. oeli Vele Si 

| oe bloemen zyn klein en weinigtallig vereenigd …. H. Humifusum. 

De kelkbladen zyn breed geeindigd … .…........ H. Quadrangulum. 

De kelkbladen zyn scherp geeindigd .………........... H. Perforatum. 

Obee ARE AN ee eed de SPEER eas 

Mebibarmbedektenplantken nevens set tete ooft …… MH. Hirsutum. 

(Ee bladen’; de bloembladen zyn met zwarte puntjens 

AN NEN IE OE oli terel tele H. Pulchrum. 

&roote bladen; bloembladen zonder vlekjens....….. H. Montanum. 

1. Hypericum Puadrangulum. L. Vierhoekig hertshoot. 

Hyperieum dubium. Leers. 

In de bosschen, op vochtige en onbebouwde plaetsen. 

2 Bloeit in Juny, July en Augustus. 



HYPERICINEËN. A | 

Te Deurne, Berchem, Hoboken en elders (Nob.) 

Op de boorden der grachten by Austruweel; tusschen Ber- 

chem en Borgerhout (Dk.); te Exterlaer (V. H.) 

2. Hypericum perforatum. L. Doorboord Hertstuooî. 

Drooge plaetsen, boord der wegen, enz. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Te Berchem, naby het kasteel van den heer Baron De Caters 

en in de Kempen (Nob.) 

3. Hypericum humifusum. L. Nederliggend Hertshooi. 

Op onbebouwde plaetsen. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Op de Pulsche heuvels, tusschen Viersel en Nylen en op de 

heide gronden te Brasschaet (Nob.) 

Te Mortsel, Wilryek (Dh) 

A. Myperieum pulehrum. L. Bevallig Hertshooi. 

Gemeen op drooge plaetsen, in de heiden en bosschen. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Te Sauthoven, Pulderbosch, Grobbendonck, enz. (Nob.) 

In de Kempen (Dk). 

5. Hypericum montanum. L. Berg Hertshooi, 

Bergachtige bosschen. 

2 Bloeit van in Juny tor in Augustus. 

Tusschen Herenthals en Vorselaer, tusschen Lille en 

Gierle (Nob.) 

Te Everbode (V. H.) 

: Hypericum hirsutum. L. Rwig Hertshooi. 

Op beschaduwde plaetsen. 

2 Bloeit van in Juuy, tot in Augustus. 

In de bosschen tusschen Vierseldyk en Pulderbosch, genaemd 
de Vóórt (Nob.) 
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HEEODES. Spacu. Moeras-kruid. (Nob.) 

Vyf byna in grootte gelyke kelkbladen. — Tusschen ieder 

bundel poederdraden is een onderstaende bloembladachtig 

kliertje. — De zaeddoos is eenhokkig. 

Eene specie: 

Witte wolachtige plant. 

HEelodes palustris. Spacu. Water Moeras-kruid. 

Hypericum Helodes. L. 

In de moerassen. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

In de grachten en vochtige heide-achtige turf vlekken , 

tusschen Nederviersel en ’t Sas der vaert (Nob.) 

Te Tongerloo (V. H.); tusschen Wechter en Tremeloo (Kx.) 

USie Familie. 

DROSERACEËN. 

Tweeslachtige regelmatige bloemen. — Vvyf kelkbladen, 
aen hun ondereinden aeneengegroeid. — Vyf bloembladen. — 
Vyf of tien poederdraden. — Tweehokkige helmknopjens. — 
Van dry tot tien stylen die men vry van elkander, of soms aen 
elkander gegroeid aentreft, en die soms ook ontbreken. — De 

vrucht is eene een-, twee- of driehokkige veelzadige zaed- 

doos. — Het zyn kruidachtige planten. 

De bloemsteel draegt geene bladen; de hladen zyn met roode klierach- 

tieesharrensbede Ktm ele retaletalste ll oerovelalefatere ete tel tene DROSERA. 

De bloemsteel draegt een enkel onhairig hartvormig blad. PARNASSIA. 

DEEOSERA. L. Zonnedauw. 

Vyf voortdurende bloembladen ; vyf poederdraden. — Geene 
klierachtige schelpjens. — Drie of vyf tweedeelige stylen. — 
Kenhokkige drie- of vyfkleppige zaeddoos. — De bladen zyn 
met roodkleurige klierachtige hairen bekleed. 
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De schyf eindigt eensklaps in bladsteel... ...... D. Rotundifolia. 

De schyf eindigt allengskens in bladsteel... D. Longifolia. 

1. Drosera rotundifolia. L. Rondbladig Zonnedauw. 

Rossolis rotundifolia. Moench. 

Op de vochtige heide- en turfgronden. 
2 Bloeit van in July tot in Augustus. 
Dees allerschoonste plantje treft men veel aen op vast- 

liggende een jaer afgehakt of afgeturfde heide- en turfgronden, 
in de heide achter het kasteel van den heer Alph. Della Faille 
de Leverghem, op de Mik te Brasschaet; te Schooten en zeer 

veel te Nederviersel en elders in de heide (Nob.) 
In de moerassen der Kempen (Dk.) 

2. Brosera lorngîfolia. L. Langbladige Zonnedauw. 

Drosera intermedia. Hayne. 

In de vochtige plaetsen en moerassen. 
2 Bloeit in July en Augustus. 
Men vind deze soort op dezelfde plaetsen gemengelt met de 

voorgaende (Nob.); in de Kempen (Dk.) 

PARNASSIA. Tourn. Parnas-kruid. 

Vyf afvallende bloembladen. — Vyf poederdraden. — Vyf 
aen de bloembladen tegenovergestelde hartvormige en met 
kogelronde topjens gewimperde honing-bakjens. — Vier 

zittende stempels. — Eenhokkige vyfkleppige zaeddoos. — 
Witte bloem, eindelings op de bloemsteel geplaetst. — On- 
hairige bladen. 

dene specie : 
Een hartvormig blad op het midden van den bloemsteel 

geplaetst. 

Parnassia palustris. L. Moerassig Parnas-kruid. 

In de moerassen en op vochtige plaetsen. 
2. Bloeit van in Juny tot in September. 
In de weiden van den heer Meeussen, naby het stilstaende 

water genaemd de Meirekens te Viersel (Nob.) 

Te Meersel (Reusens); in de bemden achter Emblehem 
(F. Muller en Aug. Schram); te Westwezel (Verbert.) 
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Pie Familie. 

PYROLACEËN. 
Verschilt van de Droseraceën door de volgende kenteekens : 

De helmknopjens openen zich door twee regtstreeksche 

openingen of poriën. — Er is eenen draedvormigen styl. — De 

zaeddooos is vyfhokig en vyfkleppig. 

Een geslacht : 

PYRGLA. Tourn. Wintergroen. 

Vyf aen elkander gegroeide kelkbladen. — Vyf afvallende 

bloembladen. — Tien poederdraden. — De vruchtdoos is vyf- 

hoekig bolvormig. — De bloemen zyn wit roosachtig. — De 

byna ronde bladen zyn gesteeld, blinkend, en op eenen wortel- 

stam geplaetst. 

De styl is langer dan de bloembladen.............. P. Rotundifolia. 

De styl is korter dan de bloembladen .…...........eee. P. Minor. 

1. Pyrola rotumdifolia. L. Rondbladig Wintergroen. 

Pyrola major. Lam. Fl. Fr. 

In de beschaduwryke bosschen. 

2 Bloeit in Juny en July. 

In het bosch van den heere Ullens, naby zyn kasteel aen den 

Ouden-God te Mortsel (Nob.); in de ster van het buitengoed 

des heeren Ullens te Wilryck (René Della Faille). 

Tusschen Tongerloo en Gheel (V. H.) 
2. Pyrola minor. L. Klein Wintergroen. 

In de schaduwryke bosschen. 

2 Bloeit in Junv, July en Augustus. 

Op dezelfde plaetsen, gemengd tusschen de voorgaende (Nob.) 

In de bosschen (V. Bn.) 

nnn mt 



45 

BP amilie. 

RESEDACEËN. 

Tweeslachtige onregelmatige bloemen. Vyf tot zeven onge- 

Iyke voortdurende kelkbladen. Er zyn van vier tot zeven drie- 

of veelsnedige afvallende bloembladen. — Er zyn van tien tot 

veertig poederdraden, welke rond eenen discus geplaetst zyn. 

— De vrucht is eene openstaende, niet openberstende, veelza- 

dige, eenhokkige zaeddoos. — Het zyn kruidachtige planten 

met beurtelings geplaetste bladen; deze zyn van zeer kleine 

schudblaedjens vergezeld; de bloemen zyn trosvormig geplaetst. 

Een geslacht : 

RESEDA. L. Wouw. 

Er zyn drie of vyf aen eengegroeide zaedhokjens, welke 

eene veelzadige, eenhokkige, van boven openstaende zaeddoos, 

uitmaken, 

Zeven kelkbladen ; gewoonelyk zes bloembladen........ R. Odorata. 

Vier kelkbladen ; gewoonelyk drie bloembladen......... R. Luteola. 

1. Reseda luteola. L. Verf-/Vouw. 

Op de boorden der wegen. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Tusschen Raevels en Weelde (Ch. Gogels.) ; tusschen Beiren- 

drecht en de Schelde (Nob.) 

Tegen den staets-spoorweg, te Mortsel (V. H.) 

* ®. Reseda odorata. L. Welrickende-WWouw. 

Dof & Bloeit van in Juny tot in December. 

Deze plant, van den Oosten voortkomstig, wordt byna in 

alle tuinen gezaeid. 



Pi° Familie. 

NYMPILEACEËN. 

Regelmatige tweeslachtige bloemen. — Er zyn vier of vyf 

kelkbladen. — De bloembladen zyn menigvuldig op verschei- 

dene reijen geplaetst, en veranderen langzaem in poederdra- 

den welke veeltallig zyn. — De stempels zyn zittend, en gelyk 

in getal aen de hokjens van het vruchtbeginsel. — Het vrucht- 

beginsel is veelhokkig en de hokjens veelzadig. — De vrucht is 

eene beesachtige niet openbarstende zaeddoos, zy houdt in 

zich eene menigte vruchtbrei waerin de zaden geplaetst 

zyn. — Het zyn water-planten; de bladen zyn gesteeld en 

spruiten uit den wortelstam voort, de bladschyf dryft op 

het water. 

Geelesbloemensvstbladigeikelk sr arorsie ate soles leven lee NUPHAR. 

Wattesbloemenbsvierbladisgeskelkssi ei steteistdsteleinelenstaleisleln NYMPHZEA. 

NWMEPMNMWA. Sain. Plompen. 

De bloemkelk is vierbladig en verdwynt vooraleer de vrucht 

ryp is. — De bloembladen hebben geen klierachtig holletje. — 

De poederdraden zyn op het vruchtbeginsel geplaetst. — De 

vrucht draegt de teekens der afgevallene poederdraden en 

bloembladen. 

Eene specie : 

Witte bloemen. 

Nymphsea alba. L. Witte Plompen. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 
In het waterven achter Nederviersel; in het ven genaemd de 

Meirekens te Viersel; in de nieuwe vaert naby Merxem en 
elders (Nob.) 

Tusschen Austruweel en Beckeren (Dk.); te Westerloo 

(V. H.); te Wyneghem en in de vennen der Kempen (R.) 



en _l NYMPHEACEËN. 

NUPHAR. Smirn. Nufar of Botervat. 

Vyfbladige voortdurende kelk. — De bloemkroon is van 

tien tot twintig bloembladen, welke veel korter dan de kelk- 

bladen zyn, samengesteld. De bloembladen hebben een 

klierachtig holletje. — De poederdraden zyn onder het vrucht- 

beginsel geplaetst. — De vrucht is effen en draegt geene byzon- 

dere kenteekens. 

Eene specie : 

Geele bloemen. 

Nuphar luteum. Suma. Geele Nufar of Geel Botervat. 

Nympbheea lutea. L. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Op de stadsvestingen buiten de Roode poort; in de Heren- 

thalsche vaert, in het Schyn en elders (Nob.) 

PBste Familie. 

PAPAVERACEEN. 

Regelmatige tweeslachtige bloemen. — Twee afvallende 

kelkbladen en vier onderstaende bloembladen, insgelvks afval- 

lend. — De poederdraden zyn menigvuldig. — Ér zyn van twee 

tot twintig zittende stempels. — Het vruchtbeginsel houdt 

menigvuldige zaedjens in. — De vrucht is eene veelzadige 

eivormige zaeddoos of eene lynvormige houw. — Het zvn 

kruidachtige planten, welke, een van kleur verschillende 

melksap (latex) inhouden. — De bladen zya tegenovergesteld 

en van schudblaedjens voorzien. 

De vrucht is eene houw, de bloemen zyn geel... ...... CHELIDONIUM. 

De vrucht is eene eivormige zaeddoos, de bl. zyn nooit geel. PAPAVER. 



PAPAVERACEËN. 

PAPAVER. Tourn. Maenkop, Heul of Kol. 

De bloembladen zyn gerimpeld in de knop. — Er zyn van 

vier tot twintig sterwys geplaetste stempels. — De vrucht- 

doos epend zich door poriën onder de stempels geplaetst. — 

Deze planten houden een witachtig melksap (latex) in. — De 

bloemen zyn eentallig geplaetst. — De helmknopjeus zyn 

donker vioolkleurig. 

De zaeddoos is bolvormig Sobdvodosedvontosooee skoet EADE 

Derzaeddoosssilaneworpignenmitantee rats iststetslelastannte state telstele tetes 4. 

5 Kd EN UE to PE EI IO AS od P. Hybridum. 

OnharnigeszaeddOos sven nnte tratie ten tente tal leral aandere lee vdte Vere ele efen ee 

_ {De helmdraden zyn wit. .........veensene e…….. P, Somniferum. 

ve helmdraden zyn bloedrood... „een eros er ee onee P. Rheas. 

Onhairige zaeddoos, donker roode bloemen.......... P. Dubium. 

ene zaeddoos, bleek roode bloemen... sisa P. Argemone. 

A. Papaver hybridum. L. Verbasterde Maenkop. 

@® Bloeit in Juny, July en Augustus. 

In verschillige graen- en klavervelden (Nob.) 

Te Berchem (V. Bn.) 

* 2. Papaver somniferum. L. Slaepvoortbrengende Maenkop. 

Dd Bloeit van in Juny tot in September. 

Wordt op sommige plaetsen gekweekt (Nob..) 

Rond Mechelen (Dk.) 

3. Papaver rhaeas. L. Kolbloem. 

D Bloeit van in Mei tot in September. 

Op alle plaetsen tusschen het koorn, enz. (Nob.) 

4. Papaver dubium. L. Twyfelachtige Maenkop. 

® Bloeit van in Mei tot in September. 

In verschillende ligte graenvelden en nevens den staets- 

spoorweg, te Berchem (Nob.) 



PAPAVERACEËN. AJ) 

5. Papaver Argemone. L. Rwige Maenkop. 

@) Bloeit van in Mei tot in September. 

Op zandachtige koorn- en klavervelden in de Kempen (Nob.) 

Te Berchem, Mortsel (V. H.) 

CHELIDONIUM. L. Gouw. 
De bloembladen zyn gerold en niet in de knop gerimpelt. 

— De vrucht is eene houw. — De bloemen vormen eene 

scherm. — De zaden hebben eenen kamvormigen zaedmantel. 

— De plant houdt goudkleurig melksap (latex) in. 

Eene specie : 

Geele bloemen. 

Chelidonum majus. L. Stinkende gouw. 

2} Bloeit van April tot September. 

Men vind deze plant overal op vochtige steenachtige 

plaetsen, onder de hagen en tegen de muren rond de moes- 

tuinen (Nob.) 

DB Familie. 

FUMARIACEËN. 

Tweeslachtige onregelmatige bloemen. — Twee afvallende 

bloembladachtige kelkbladen. — Vier bloembladen, het bo- 

venste is lang en spoorvormig geeindigd. — De poederdraden 

zyn zestallig, welke door de helmen in twee tegenovergestelde 

bundels gegroeit zyn. — De stylen zyn draedvormig aen 

elkander gegroeit en eindigen met twee stempels. — De 

vrucht is vry, zy bestaet uit een droog eenhokkig, een- 

zadig niet openbarstend zaedhokjen, of zy is tweekleppig en 

Te 
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dan ook veelzadig. — De planten zyn alle kruidachtig en 

hebben ingesnedene beurtelings geplaetste bladen, die van 

geene schudblaedjens voorzien zyn. — De bloemen zyn tros- 

wyzig geplaetst. 

Veelzadige openbarstende vrucht. ..............s..…0. « _CORYDALIS. 

Eenzadige niet openbarstende vrucht... . Grataletafslerstelalete . _FUMARIA. 

CORYDALIS. D. CG. Leeuwerik-bloem. 

Langworpige spoor, veelzadige openbarstende, houwvormige 

vrucht. 

Het bloemsteeltje is zoo lang als de vrucht... ........... C. Solida. 

Het bloemsteeltje is veel korter dan de vrucht............. DA Ae 

Bladsteel door eene klauwier geeindigd, afvallende styl. C. Glaviculata. 

Bladsteel zonder klawier, voortdurende styl... ...... .……… GC. Gava. 

1. Corydalis solida. Sm. Vaste Leeuwerik-bloem. 

Fumaria bulbosa Y Lin. 

2 Bloeit in Meert en April. 

In de bosschen en weiden te Duffel, in de wandelingen van 

het kasteel van Roozendael te Waelhem (Nob.) 

®. Corydalis cava. ScuaweiG. et Kerr. Holle Leeuwerik-bloem. 

Fumaria bulbosa , Lin. 

In de bosschen. 

2 Bloeit in Meert en April 

Men vind dees plantje op dezelfde plaetsen te Duffel als de 

vorige soort en ook te Contich (Nob.) 

3. Corydalis claviculata. D. CG. Geklauwierde Leeuwerik-bloemnm. 

2, Bloeit in July, Augustus en September. 

Te Morkhoven en Nodderwyck (V. H.) 



FUMARIACEËN. Di 

FUMARIA. L. Smoorkruid (Nob.) 

Korte spoor. — Eenzadige niet openbarstende min of meer 

bolvormige vrucht. 

Bolvormuieenvouchtisjnmentenersetsitete rain tetene lere lallen else lele F. Capreolata. 

De vrucht is breeder dan lang …......sassveersen F. Officinalis. 

1. Fumaria capreolata. D. CG. Klimmend Smoorkruid. 

@ Bloeit van in Mei tot in September. 

Op vochtige plaetsen te Hemixem en Aerselaer (Nob.) 

Te Wilryek (V. H.) 

2. Fumaria officinalis. L. Genees Smoorkruid. 

In de velden, op den kant der wegen. 

D Bloeit van Mei tot October. 

In de koornvelden en moestuinen op vele plaetsen (Nob.) 

Bijste Familie. 

CRUCIFEREN. 

Regelmatige tweeslachtige bloemen. — Vier kelkbladen en 

ook zooveel kruiswyze geplaetste bloembladen. — Zes poe- 

derdraden waervan er vier lange en twee korte zyn. — 

Eene styl welke door eenen of twee stempels eindigt. — 

De vrucht is eene houw of wel een houwtje, zy is gewoo- 

nelyk openbarstend, tweekleppig, tweehokkig een of veel- 

zadig. — De bladen zyn beurtelings geplaetst en door geene 

schudblaedjens vergezeld. — De bloemen vormen eenen tros. 

De vrucht is veel langer dan zy breed is..............veevevenn 2. 

DERruehtSizooslanenalshbreed pam eilenntetnt tiet veen eee Ne 15. 

De zaden:zyn op eenen‘rang geplagfst.… „aus ener sale J. 

De zaden zyn op twee of vier rangen geplaetst....... se. 5. 
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CRUCIFEREN-. 

De houw is buisvormig... ........ «se 4 see «00 « NASTURTIUM. 

De'houw isgeplettert. tte kere obees sbat ie ie as ne 

Witte geelachtige bloemen... ..….:. «eee vee ee … TURRITISS 

Geele bloemen Sns os tsom eden aise is so lets evene haden ene ANN 

De houw is cylinder- of byna cylindervormig..…..sesservvveen.… Ôo 

De bouw is vierhoekig., geplettert of paternostervormig .……...... 9e 

De houw heeft eene zeer zigtbare nerf... .…..ervserverveerne Îe 

De houw heeft van drie tot vyf uitstekende nerven ……....s... 8. 

Bolvormige zaden .......…. TT DT WASTE. 

Geprengde, langworpige zaden ............«.«e«««e« BARBAREA. 

De houw is door eenen zeer langen voortdurenden styl geein- 

Oei IT ETE IR a Eddo EL 

De houw eindigt niet door eenen langen voortdurende styl. SISYMBRIUM. 

De houw is vier-of byna vierhoekig … . «tie ven oivie sje moie oe sremalsnien Alle 

De houw is geprengd of paternostervormig verevenen ÁÛ. 

Onhairige plant, gepletterde zaden. ...............«.« CHEIRANTHUS. 

Met stervormige hairen bedekte plant, niet gepletterde zaden. ERYSIMUM. 

Geprengde of linievormige houw . EPEN Soes 1 

Opgeblazene, paternostervormig wordende houw.......«. RAPHANUS. 

De vruchtkleppen hebben eene of verscheidene fyne nerven... ARABIS. 

Geene nerven op de vruchtkleppen..............«««.««« CARDAMINE. 

Geele bioemen „.…...........sesvereserenevenvereveerneeeern Îd. 

Witte of witte geelachtige bloemen... .seseeees dees senen Ade 

Openbarstend houwetje, veelzadige zaedhokjens..,....... CAMELINA. 

Niet openbarstend houwetje, een- of tweezadige zaedhokjens. BUNIAS. 

leder zaedhokje houdt twee zaden in...............«..«« TEESDALIA. 

De zaedhokjens houden een of veel zaden in maer niet twee...... 16. 

BenzadigezaedBokjens Sns tender ene deere dee He NN 

Veelzadige, zaedhokijensn rn. bron niette ied OLE even rete eN 

Het houwetje is bol of eivormig en openbarstend......... LEPIDIUM. 

De zaedkleppen zyn zeer dik, het houwetje is niet openbarstend en nier- 

vormig aen de ondereinde; naekte of niet behairde plant. SENEBIERA. 

De poederdraden, ten minste die welke op de rand staen, hebben de 

helmdraden door aenwassen verbreed, .,.............« BERTEROA. 

De helmdraden hebben geenen aenwas........ le seelbre, sier ore te ler AR 



CRUCIFEREN. 5ó 

De bloembladen hebben eene zeer diepe insnyding........-.« DRABA . 

oe bloembladen zyn effen. ...........e.esse0« HEUenE dado e de 20. 

Dryboekig hartvormig houwetje, niet gevleugelde kleppen. . CAPSELLA. 

En schyfvormig houwetje, gevleugelde zaedkleppen....... THLASPI. 

1°° FamiliesVerdeeling : Houwdragende. — De vrucht is 

ten minsten driemael langer als breed. 

CHEIRANTEEUS. R. Brown. Muer-bloem of Steen-violier. 

Regtstaende kelkbladen. — De stempel is tweelobbig; deze 

lobben zyn openstaende. — De houw is byna vierhoekig, de 

zaedkleppen hebben eene, zeer zigtbare nerf; de zaden zyn op 

een rang geplaetst. — De bloemen zyn geel of bruingeel. — De 

bladen effen en lansvormig. 

Eene specie : 

Cheiranthus Cheirt. L. Muer of Steen-violier. 

2 Bloeit van in Meert tot in Juny. 

Soms op de oude stadsmueren , op het Noorderfort en wel 

eens op 0. L. Vrouwen toren (Nob.) 

Buiten de Slykpoort en op het kasteel (V. H.) 

BARBAREA. R. Brown. St-Barbara’s-kruid. 

De stempel is effen of zeer weinig gekerfd. — De houw is 

byna eylindervormig, en de kleppen hebben eene uitstekende 

nerf. — De zaden zyn op eenen rang geplaetst. — De bloemen 

zyn geel en de bladen liervormig ingesneden. | 

Eene specie : 

Barbarea vuigeris. R. Brown. Gemeen St-Barbara’s-kruid. 

Erysimum Barbarea. L. ) 

2 Bloeit van in April tot in Juny. 
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Onder de hagen der moestuinen en in vochtige veldheggen te 
Deurne , Wyneghem , Wommelghem , enz.; men treft er soms 

ook met bonte bladen aen (Nob.) 

Tusschen den Ouden-God en Bouchout (V. H.) 

ARABIS. L. Scheeve-kelk (Nob.) 

De stempel is effen — De houw is Iynvormig vierhoekig 
gepletterd. — De zaedkleppen hebben eene uitstekende nerf. — 
De zaden zyn op eenen rang geplaetst en zyn dikwyls gevleu- 

geld. — De bloemen zyn roos of wit. 

Eene specie : 

Witte bloemen. 

Arabis sagittata. D. CG. Plathouwige scheeve-kelk. 

@) Bloeit van Mei tot in July. 
Op de zandachtige plaetsen (Nob.) 

CARDAMINE. L. Veldkers. 

De stempel is effen. — De houw lynvormig gepletterd. — 
De vruchtkleppen byna niet geboogd en zonder nerven; zy 
rollen zich langs den buitenkant van onder naer boven. — De 

zaden zyn gepletterd, op eenen rang geplaetst en hebben eenen 
draedvormigen zaedsteng. — Vinspletige bladen ; witte of rose 
bloemen. 

De bloembladen zyn ten minste tweemael langer dan de kelkbladen 2. 

en bloembladen zyn byna niet langer dan de kelkbladen. CG. Hirsuta. 

Geele helmknopjens, bleekvioletkleurige bloembladen... GC. Pratensis. 

haas helmknopjens , witte bloembladen............ C. Amara. 

1. Cardamine pratensis. L. Gemeene Veldkers. 

In de weiden en vochtige bosschen. 

2 Bloeit van in April tot in Juuy. 

In de weiden naby de Herenthalsche vaert en tusschen het 
gras op alle vochtige plaetsen (Nob.) 

De varieteit 5 (flore pleno. Clus.) met dubbele bloemen, 
tusschen Kiel en Hoboken (V. H.) 
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3. Cardamine amara. L. Bittere Veldkers. 

2 Bloeit in April en Mei. 

Op den boord der grachten, achter het kasteel van den heere 

De Pret, te Donck onder Eeckeren en elders (Nob.) 

Op den boord der grachten en beken (V. H.) 

3. Cardamine hirsuta. L. Ruige Veldkers. 

2 Bloeit in Mei en Juny. 

In de vochtige weide, op den boord der grachten, te 
Hoboken en elders (Nob.) 

Op den boord der grachten en beken (V. H.) 

NASTURTIUM. R. Br. Neusbooger (Nob.) 

Effene stempel. — Cylindervormige houw. — Geboogde 
vruchtkleppen en zonder uitstekende nerf. — De zaden zyn 
niet gevleugeld en op twee of vier rangen geplaetst. — De 

bloemen zyn geel of wit. 
Witte DIOemen zot, tara sie slet e wiets meines eej eels eee N. Officinalis. 

| Geeleihloemenmnsttien ne ate etste le eletelstelsfels is oleiee tete etelsteininle ele 2. 

De bloembladen zyn niet langer dan de kelkbladen .……. MN. Palustre. 

je bloembladen zyn langer dan de kelkbladen ................. 5. 

„ { De vruchtsteel is drymael langer dan de houw... N. Amphibium. 

De vruchtsteel is met de houw gelyk in lengte... N. Sylvestre. 

1. Nasturtium officinalis. R. Br. Genees Neusbooger. 

Sisymbrium officinale. L. 

2 Bloeit van in Mei tot in September. 

In de grachten, naby de Herenthalsche vaert (Nob.) 

Te Berchem, Kiel en Hoboken (V. H.) 

2. Nasturtium sylvestre. R. Br. Bosch Neusbooger. 

Sisymbrium sylvestre. L. 

2 Bloeit van in Mei tot in October. 

In de beemden, op de kant der grachten, op vele plaet- 

ser (Nob.) 

In diepe grachten, op vele plaetsen (V. HL.) 
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3. Nasturtlum. amphibium. R. Br. Water Neusbooger (Nob.) 

Sisymbrium amphibium. L. 

2 Bloeit van in Mei tot in July. 

In diepe stilstaende grachten en waterpoelen in de Polders 

en elders (Nob.) 

A. Nasturtium palustre. D. C. Moeras Neusbooger (Nob.) 

@) Bloeit van in Mei tot in September. 

In de grachten der weiden, te Deurne, Borsbeek en elders in 

de Kempen (Nob.) 

In de grachten der Kempen (V. H) 

EURRIKIS. L. Torenkers (Nob.) 

Effene stempel. — Gepletterde houw. — De zaedkleppen zyn 

byna uiet geboogd, en hebben eene uitstekende nerf. — De 

zaden zyn op twee rangen geplaetst. — De bloemen zyn wit 

geelachtig. 

Eene specie : 

Turritis glabra. L. Blinkende Torenkers (Nob.) 

‚ Árabis perfoliata. Lam. 

Op drooge plaetsen. 

@> Bloeit van in Mei tot in July. 

Te Everbode (V. H.) 

SISYMBEREUWM. L. Water- of Fonteinkers. 

Effene of gekerfde stempel. — Buisvormige houw. — De 

vruchtkleppen zyn geboogd, en bieden drie uitstekende nerven 

aen. — De zaden zyn op eenen rang geplaetst. — De bloemen 

zyn geel of wit en trosvormig geplaetst. 

Wattebloemensern variete ne eeleis lers olene ein oe ate ene tavor stele vorstatneke nd De 

Geele, bloemen. Artes tijs dette nid a eelde lere elende ennen d ove dip eles 5. 



CRUCIFEREN. 57 

Zwarte zaden; de bladen die uit de wortel spruiten , zyn hard of 

2 MEFVOLMIE ener etten eva elelslatklefe ae hepetele hele stele S. Alliara. 

Geele zaden, de wortelbladen zyn eivormig........ S. Thalianum. 

Bloembladen langer dan de kelkbladen...........…. . S. Officinale. 

Blombladen korter dan de kelkbladen. ............… S. Sophia. 

1. Sisymbrium Alliara. Scop. Lookreukige-Waterkers. (Nob.) 

Erysimum Alliara. L. 

@ of 2 Bloeit van in April tot in Jung. 

In de grachten naby de Herenthalsche vaert, te Deurne 

en elders (Nob.) 

Te Deurne en Borsbeeck (V. H.) 

2. Sisybrium Fhaliamum. L. Zand-WWaterkers. 

‘“Arabis Thaliana. L. 

@® Bloeit van in April tot in Juny. 

Op verschillende drooge en zandige plaetsen. (Nob.) 

Te Gontich, Wilryck en Tongerloo (V. H.) 

3. Sisymbrium officinale. Scop. Genees-Waterkers. 

Erysimum officinale. L. 

Dd Bloeit van in Mei tot in October. 

Op onbebouwde plaetsen naby de wooningen (Nob.) 

A. Sisymbrium Sophia. L. Sophie-WWaterkers. 

Op den boord der wegen. 

Dd Bloeit van in April tot in October. 

Zeer gemeen op verschillende plaetsen in de Kempen (Nob.) 

Te Stuivenberg, tusschen Aerschot en Herselt (V. H.) 

ERYSIMUM. L. Steen raket. 

Effene of tweelobbige stempel. — Vierhoekige houw, de 

vruchtkleppen hebben eene zeer uitstekende nerf; de zaden 
8. 
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zyn op eenen rang geplaetst. — De bladen hebben geene 

insnydingen maer zyn getand. — De bloemen zyn geel. 

Eene specie : 

De stempel is effen; de vruchtsteel is half zoo lang als de 

houw. 

Erysimum cheiranthoïdes. L. Violierachtige Steen-raket. 

D Bloeit van in Juny tot in September. 

In verscheidene graenvelden te Gontich, Hemixem, enz.(Nob.) 

In de Polders, by Austruweel ; te Herselt (V. H.) 

DIPLOTAXIS. D. CG. Tweeranger (Nob.) 

Geprengde houw. — Geprengde en op twee rangen ge- 

plaetste zaden. — Geele bloemen. 

Eene specie : 

De bloemsteng is twee, of driemael zoo lang als de ont- 

luikte bloemen. 

Diplotaxis temuifolia. D. GC. Smaldladige Tweeranger (Nob.) 

Sysymbrium tenuifolium. L, 

2 Bloeit van in Mei tot in October. 

Byna overal; is zeer gemeen op de buitenvesten der 

stad (Nob.) 

BRASSICA. L. Kool. 

Byna cylindervormige houw. — De vruchtkleppen hebben 

maer eene uitstekende nerf. — De zaden zyn bolvormig en 

op eenen rang geplaetst. — De bloemen zyn geel of wit 

en dikwyls gestreept. 

À doe des bladen” zyn gesteeld. ans orriee oteraeniste: oid eN B. Nigra. 

De bovenste bladen zyn zittend .…..........« Spdgedarovsont 2. 

a ke bovenste bladen zyn zittend, doch omvatten den steng 

P) OLE ss La PORN Arelate ern edad se lole B. Oleraceca. 

Loe bovenste bladen zyn zittend en omvatten den steng.…….…. 5 
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Alle de bladen zyn bestoven .........…s.s..s.vers0 B. Napus. 

De onderste bladen zyn groen en niet bestoven... B. Rapa. 

#. Brassica nigra. Kocon. Zwarte kool. 

Sinapis nigra. L. 

@® Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

In de Polders (Nob.) 

Op het Vlaemsch Hoofd en naby het fort van Zwyn- 

drecht (V. H.) 

:k 2. Brassica oleracea. L. Moes kool. 

@> Bloeit in Mei en Juny 

Van deze worden er verschillende varieteiten in de moes- 

tuinen gekweekt (Nob.) 

> 3. Brassica napus. L. Raep. 

® of © Bloeit van April tot in Juny. 

Word veel in de velden gekweekt (Nob.) 

> 4. Brassica rapa. L. Koolraep. 

Dd of © Bloeit van in April tot in Juny. 

Word in de moestuinen gekweekt (Nob.) 

SINAPIS. L. Mostuerd. 

De houw is byna cylindervormig en ieder vruchtklep heeft 

drie of vyf uitstekende nerven. — De zaden zyn bolvormig en 

op eenen rang geplaetst. — De bloemen zyn geel. 

es blinkende. zadetma tn denied a oalde S. Arvensis. 

Wattemgestippeldemnzad erinnern teletet nel eene lev ofe ER J.S. Alba. 

1. Sinapis alba. L. Witte Mostaerd. 

2 Bloeit van in Mei tot in Augustus. 

Word soms op aerde hoopen gekweekt en hier en daer vind 

men het in de graenvelden der Kempen (Nob). 
rd 
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8. Sinapis arvensis. L. Wilde-Mostaert. 

D Bloeit van Mei tot in Augustus. 

Op zware en leemachtige veldgronden, soms op den boord 

der bosschen (Nob.) 

| RAPHANUS. L. Radys. 

Opgeblazene of roozekransvormige niet openbarstende 

houw. — Bolvormige zaden. — Geele, witte of vioolkleurige 

bloemen. 
Opeehlazene. houw. atkjds. Been van Za atie ed a Belien R. Sativus. 

Roozekransvormige houw........ve.-esesesvee R. Raphinastrum. 

> 4. Raphanus sativus. L. Het-Radys. 

® Bloeit van Mei tot in September. 

Word veel gekweekt in de moeshoven (Nob.) 

2. Raphanus Raphanistrum. L. Deérik-Radys. 

@ Bloeit van in Mei tot in September. 

Veel in verschillende velden der Kempen (Nob.) 

Te Austruweel (Kx) 

Pie Familie-Verdeeling : Houwtjesdragende. — De vrucht 
is zoo lang als breed. 

BERTEROA. D. C. Bertero’s Hulde (Nob.) 

De bloembladen hebben eene diepe insnyding ; twee der 

poederdraden hebben eenen gevleugelden of getanden helm- 

draed. — De vruchtkleppen hebben geene nerven; de houwtjes 

houden velle platte zaden in. 

Eene specie : 

Onbehairde plant, witte bloemen. _-— 

Berteroa incana. D. C, Grys-wit Bertero's. 

Alyssum incanum. L. 

@ Bloeit van in Juny tot in Augustus. 
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Op de Antwerpsche vestingen naby het kasteel, overvloedig 

op de stadsvestingen en byzonder op %t fort Stuivenberg (Nob.) 

DRABA. L. Vroegeling (Nob.) 

De poederdraden hebben noch vleugels, noch aenwassen; het - 

houwtje is langworpig , door de stempel bekroond, de vrucht- 

kleppen zyn byna niet geboogd; de zaedhokken houden menig- 

vuldige zaden in. 

De bloembladen hebben eene diepe insnyding..... dennen. 

De bloembladen zyn effen of zeer weinig ingesneden... D. Muralis. 

1. Draba verna. L. Lente-Vroegeling (Nob.) 

@ Bloeit van in February tot in Mei. 

Overal ; zeer gemeen in de velden, enz. (Nob.) 

®. Draba muralis. L. Muer-Wroegeling (Nob.) 

® Bloeit van in April tot in Juny. 

Zeer gemeen op drooge plaetsen, op muren en oude ge- 

bouwen, enz. (Nob.) 

Op drooge plaetsen (V. H.) 

* COCHLEARIA. L. Lepelblad. 

Het houwtje is byna bolvormig of langworpig en door 

den voortlevende styl bekroond; de vruchtkleppen zyn zeer 

geboogd; de zaedhokjens veelzadig. — De zaden zyn op 

twee rangen geplaetst. — De bladen zyn geheel, getand of 

ingesneden; de onderste zyn gesteelt, die welke op de steng 

geplaetst zyn, zyn zittend, — De bloemen zyn wit. 

Naer onder geboogde kelkbladen , de vruchtkleppen hebben eene uit- 

stekende nerf... ..........«« oeeionet esfelnldeleis’e CG. Officinalis. 

Regtstaende kelkbl., de vruchtkleppen hebben geene nerf GC. Armoracia. 
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* A. Cochearia officinalis. L. Genees- Lepelblad. 

Dd Bloeit van Mei tot in July. | 

Op sommige zware leemachtige graenvelden in de Polders 

en de gemeentens Aerselaer en Hemixem (Nob.) 

_ In de Polders, en op de boord van het Scheld, digt by 

Austruweel (V. H.) jr 

* 2. Coehlearia Armoracia. L. Mierik-Lepelblad. 

2 Bloeit in Juny en July. 

Word in. de moeshoven gekweekt; men vind hem ook op de 

stadsvesting buiten St-Joris poort (Nob.) 

CAMELINA. Cranrz. Aerdvlas (Nob.) 

Het houwtje is eirond peervormig, een weinig geprengd en 

door den voortdurenden styl bekroond. — De vruchtkleppen 

zyn zeer geboogd. — De zaedhokjens zyn veelzadig. — De 

zaden zyn byna niet geprengd. De bloemen zyn geelachtig. 

Deibladentzymybynarettens neste testo rtelstleieie tete toe Aeees C. Sativa, 

De bladen zyn zeer getand of ingesneden... .......…« G. Dentata. 

1. Camelina sativa. CRANTz. Bessem-Aerdvlas (Nob.) 

Myagrum sativum. L. 

® Bloeit van in Juny tot in July. 

Word in de Polder en in de Kempen gekweekt en soms 

hier en daer wel eens in de velden gevonden (Nob.) 

Word gekweekt rond Mechelen ; in de velden tusschen 

Gontich en Mortsel (V. H.) 

2. Camelina dentata. Pers. Geland-Aerdolas (Nob.) 

Myagrum dentatum. L. 

® Bloeit van in Mei tot in Augustus. 

Op ligte en zavelachtige gronden in de Kempen (Nob.) 

Tusschen het vlas in de Kempen (V. H.) 
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TEESDALIA. R. Br. Teesdal's-kruid (Nob.) 

De buitenste bloembladen zyn een weinig grooter dan de 

andere. — De helmdraden hebben vliesachtige aenwassen. — 

Het houwtje is byna bolvormig en door den zittenden stempel 

bekroond; het is tweehokkig en ieder hokje is tweezadig. — 

De bloemen zyn wit. 

Een geslacht : 

De steng is byna naekt. 

Teesdalia mudicaulis. R, Br. Naecktstammig Teesdal's-kruid. 

Iberis nudicaulis. L. 

D Bloeit van in Mei tot in October. 

Is. overal gemeen (Nob.) 

THLASPE. Din. Teskens. 

De bloembladen zyn byna in groote gelyk. Het houwtje is byna 

bolvormig en heeft eene diepe inkerving aen het boveneinde, 

zy is door den styl bekroond. — De vruchtkleppen hebben een 

gevleugelden vliesachtigen rand. — De zaedhokjens houden 

vier of meer zaden in. — De bloemen zyn wit. 

Eene specie : 

Zwarte gestreepte zaden. 

Fhlaspi arvense. L. Veld Teskens. 

D Bloeit van Mei tot in September. 

Op verscheidene plaetsen in de Polders (Nob.) 

Te Eeckeren, Oorderen, Wilryek en Gontich (V. H.) 

CAPSELLA. Vent. Borsekens-drager (Nob.) 

Het houwtje is driekantig hertvormig, door den styl be- 
kroond. — De vruchtkleppen zyn niet gevleugeld. — De 
hokken zyn veelzadig. — De bloemen zyn wit. 

Eene specie : 

De bovenste bladen zyn pylvormig en omringen de stam. 
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Capsella Bursa-pastoris. Morncu. Gewoone Borsekens-drager (Nob.) 

Thlaspi Bursa-pastoris, L. 

D Bloeit van in Mei tot in September. 

Vind zich overal, op de graspleinen, in de moestuinen, digt 

by de huizen enz. (Nob.) 

LEPEDIUM. L. Kers. 

Byna hertvormig of eirond houwetje door den voortdurende 
styl bekroond. De zaedkleppen zyn somtyds een weinig gevleu- 
geld. — De zaedhokjens zyn eenzadig. — De bloemen wit. 

De stengbladen zyn pylvormig omringend. .......... L. Campestre. 

De stengbladen zyn niet omringend en niet pylvormig........….« 2. 

De stengbladen zyn eivormig, effen of getand......…. L. Latifolium, 

De stenghl. zyn lynvormig of hebben vele Iynvormige insnydingen 5. 

De bloembladen zyn langer dan de kelk .……............ L. Sativum. 

De bloembladen zyn zeer kort, en ontbreken somtyds .. L. Ruderale. 

> fl. Lepidium sativum. L. Gekwgekte Tuin-kers of Boterham-kruid. 

Dd Bloeit in Juny en July. 

Word in de moeshoven gekweekt (Nob.) 

2. Lepidium campestre. R, Ba. Veld-kers. 

Dd Bloeit van in Mei tot in October. 

Men komt het soms tegen op lage velden te Hoboken en 
Hemixem (Nob.) 

In leemachtige velden; zeldzaem (V. H.) 

3. Lepidium ruderale. L. Steen-kers. 

Dd Bloeit van in Mei tot in July. 

Op de woeste plaetsen en op de boord der wegen, tusschen 
Schrieck en Betecom (Kx.) 

4. Kepidium latifolium. L. Breedbladige Kers. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Veel in de Polders (Nob.) 

In de Polders (V. H.); rond Beirendrecht (Kx.) 
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SENEBIERA. Por. Senebier’s-kruid (Nob.) 

Het houwetje is niet openbarstend, tweehokkig, aen het 

ondereinde en soms ook aen het boveneinde uitgekerfd, 

ieder zaedhokjen houd een zaedjen in. — De vruchtkleppen 

zyn zeer dik en niet gevleugeld; de bloemen zyn wit en 

vormen korte bloemtrossen die met de bladen tegenovergesteld 

geplaetst zyn. 

Eene specie 

Onbairige plant. 

Senehiera Coremopus. Poi. Mertshorig Senebier's-kruid. 

®D Bloeit van in Mei tot in October. 

Op de Schelde-dyk en zeer veel op 't eilandje Saftingen 

in de Schelde (Nob.) 

Op de kant der wegen in de Polders en op de Schelde- 

dyken (V. H.) 

* BUNEAS. R. Br. Berg-kruid (Nob.) 

Het houwetje is niet openbarstend, eivormig of vierkantig. 

— De zaedhokjes zyn een- of tweezadig. — De bloemen zyn geel. 

Eene specie : 

Eivormig houwetjen. 

 punias Orientalis. L. Oost Bergkruid. 

2. Bloeit van Mei tot in Augustus. 

Op het Kiel (V. H.) 
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BP Familie. 

VIOLARIEEN. 

Onregelmatige bloemen. — Er zyn gewoonelyk vyf kelk- 

bladen die aen hun ondereinde verlengt zyn. — Er zyn vyf 

bloembladen waervan een spoorvormig geeindigd is. — De 

poederdraden zyn vyftallig en hebben zeer korte helmdraden. 

— De vrucht is eene eenhokkige, veelzadige, driekleppige 

zaeddoos. — Het zyn kruidachtige planten, de bladen zyn 

gesteeld, beurtelings geplaetst of uit de wortel spruitende, en 

van bladschudblaedjens voorzien. — De bloemen zyn eentallig. 

Eene specie : 

WIGLA. L. Viool. 

De zelfde karakterteekens als de familie : 

De zaeddoos is gewoonelyk behaird; reukgevende bloemen W/. Odorata. 

De zaedd, is nooit met hair bedekt ; de bl. geven geenen reuk... 2. 

Blauwerotawittenbloemen nemer jersteree slet le on eiefe Alone ate een 5. 

2 {Blauwe bloembladen, drie van deze zyn geel met vioolkleurige 

UDSR V. Tricolor. 

£ \ De plant heeft geenen duidelyken steng............…. V, Palustris. 

| De plant heeft eenen duidelyken getakten stam... V. Canina. 

A. Viola palustris. L. Moeras Viool. 

2} Bloeit van in Mei tot in Juny. 

In de lage en vochtige bosschen en bemden te Duffel, Wael- 

hem en elders (Nob.) 

Digt by Schrieek (Kx); tusschen OEvel en Lichtaert, en in 
de vochtige velden tusschen Westerloo en Tongerloo (V. HJ); 
te s'Gravenwezel (R.) 
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%. Viola odorata. L. Reukgevende-Viool. 

2 Bloeit van in Maert tot in Mei. 

__Op drooge plaetsen in verschillende bosschen der Kem- 

pen (Nob.) 

Te Wilryek en in de Kempen (V. H.) 

3. Viola canina. L. Honds-Viool. 

Viola sylvestris. Lam. 

2 Bloeit van in April tot in Juny. 
Overal zeer gemeen (Nob.) 

De varieteit CG, Mérat fl. des environs de Paris (V. Rivi- 

niana Reichb.), vind men tusschen Tongerloo en Zammel (V.H.) 

4. Viola tricolor. Lam, Drickleurige- Viool. 

2 Bloeit van in Mei tot in October. 

Gemeen in alle zandachtige velden (Nob.) 

TWEEDE ONDERSCHIKKING : Rondstaende 

veelbloembladige Planten. 

De bloembladen en de poederdraden zyn op den kelk 

geplaetst. — Het vruchtbeginsel is vry of aen den kelk . 

gegroeit. 

Ennens 

26° Familie. 

RHAMNEEN. 

De bloemen zyn regelmatig en tweeslachtig (ofeenslachtig door 

onvolmaekten wasdom.) — De kelk is eenbladig en heeft vier 

of vyf afvallende verdeelingen. — De bloembladen zyn vier- of 

vyftallig, en zyn op eenen discus die gen den kelk gegroeit is, 
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geplaetst. — De poederdraden zyn vier of vyftallig en zyn ook 

op den diseus geplaetst en met de bloembladen tegenoverge- 

steld. — De stylen zyn twee- of viertallig en min of meer aen 

elkander gegroeit. — De vrucht heeft twee of drie eenzadige 

zaedhokjens. — Het zyn boomtjens of lage boomen. — De 

bladen zyn gesteeld, effen of getand. — De schudblaedjens 

zyn dikwyls afvallend. 

Een geslacht : 

RHAMNUS. Lau. Spork. 

De kenteekens der familie : 

Getande bladen, veel echtige of tweehuizige bloemen. R. Cathartieus. 

Effene bladen, tweeslachtige bloemen.............. R. Frangula. 

A. Rhamnus frangula. L. Pyl-Spork. 

bh Bloeit van Mei tot in Juny. 

Overal in de bosschen (Nob.) 

2. Rhamnus cathartieus. L. Purgeer-Spork. 

bh Bloeit van Mei tot in Juny. 

In verschillende bosschen en byzonder in ’t Gierles 

Bosch (Nob.) 

In de bosschen te Zammel (V. H.) 

BE: Familie. 

PAPILIONACEEN. 

Tweeslachtige onregelmatige bloemen. — Eenbladige twee- 

lippige of vyfdeelige kelk. — Vlindervormige vyf bladige bloem- 

kroon. — Tien, een- of twee- bundelige poederdraden. — De 

vrucht is eene een- of meer hokkige schelvrucht of peul. — De 

bladen zyn samengesteld en gewoonelyk beurtelings geplaetst. 
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Onparig-gevind, driebladige of eenbladige bladen, de vrucht heeft 

een zaedhokjen en is niet rosenkransvormig verdeelt... .... p 2. 

1 _\ Parige-gevinde bladen, de middensteng of rachis is door eene klawier 
of een puntje geeindigd of wel zyn de bladen onparig gevind en 

dan is de vrucht rosenkransvormig verdeelt. ............«« De 

ò ee poederdraden...…...... rare aken Tare EEE OR 

Tweebundelige poed. (negen aen elkander gewassen en eene vrye). 7. 

| De bladen zyn lynvormig en door een doorn geeindigt.,....... ULEX. 

De bladen zyn niet door een doorn geeindigt …...…. HE 

ne kelken tete ne SO ee ENEN Rente 9. 

Klokvormige vyfdeelige kelk... obees iaveldeere Tere el ONONISE 

Alle de bladen zyn eenbladig ..........… alek dare level GENIST A's 

| De bladen, ten minste de onderste, zyn van drie blaedj. samengesteld 6. 

10 

11 

15 

14 

De styl is draedvormig en spiraelvormig gerold gedurende de 

WN sos Ee Ht | vee easesereeesesese se OIO RDR SAKOTHAMNUS 

Es styl is regt, de stempel is zydelings op de buitenzyde van de 

styl geplaetst...…..…. Sed OLIE HEEE CYTISUS. 

Bee kelken setje intern BEP nen eiehene PHASEOLUS 

Nafdeeligesklokvormigeikelkivs nn nitens eerd nave elen els era leras an die 8. 

He kielder: bloemkroon, shotten es eeens SA Kole OE 

De kiel der bloemkroon is puntvormig verlengd .……...... LOTUS. 

De vrucht is door de inbooging der rugnerf byna in twee hokken 

VET s Eoaedeordaddhredd de doobdsdoddsdooaveod ee ASTRAGALUS. 

De vrucht is duidelyk eentonige en BRAND 10. 

De vrucht is veel langer dan de kelk .… Abdo ziedard dalne rale of aren 

De vrucht is korter of zeer weinig langer dan de kelk ..... TRIFOLIUM. 

De vrucht is niervormig, zyselvormig of spirael gerold ..... MEDICAGO. 

De bladen zyn parig gevind, de rachis is door een klawier of korte 

PoRswoeeindietrdnn eerdere oren ande Senelle inteelt televee lie 

De bladen zyn onparig gevind, de vrucht is rosenkransvormig 

VEB „obdavodsenanoond de 

De kiel is bot, de vrucht heeft geprengde vruchüitten... ORNITHOPUS. 

De kiel is puntvormig, de vruchtlitten zyn opgeblazen.... CORONILLA. 

De rachis is door een korte punt geeindigd ……..........…...…….. 1. 

oen RBOI S en HANE Re DE JA EMEGHEONSR 

De rachis is door eenen getakten klauwier geeindigd ..…........ 16. 
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De vrucht heeft celachtige verdikkingen, de zaden zyn langworpig 

enkafgekaptlkatennelare rene rsteje nn Teerens taats Veeteren ROTEREN FABA. 

De vrucht is langworpig of lynachtig. de zaden zyn bolvormig of 

geprensdinbolvormiosrststelattseteisipsiatelelsfetelslefonsje bve OROBUS. 

De styl ie aen zyn boveneinde zydelings geprengd, aen den onderkant 

16 gegroefd Me verteren efsaneleiene rete feleta realtone spee teke ES NIE 

De styl is draedvormig of ten minste niet zydelings geprengd, of 

aensdenwbovenpmntwverdukittenmvelss terstsltetereleveie delete aieteijetennlelNs lais 

De styl is dun geprengd of aen den bovenpunt verbreed … . LATHYRUS. 

Draedwormigesstyleen ette) re vaat ete ete lede lade eveneens veelen VICIA. 

1°'° FamiliesVerdeeling. Genisteën : Eenhokkige vrucht, 

eenbundelige poederdraden, bovenaerdsche zaedlobben. — De 

bladen zyn een- of driebladig. 

ULEX. L. Doornbrem. 

De kelk is gekleurd en tot aen zyn ondereinde in twee lippen 
verdeeld, de bovenste lip heeft eene insnyding, de onderste 
heeft er twee, en is dus drietandig. — De bloemkroon en de 
vrucht zyn nauwelyks langer dan de kelk. — Het zyn kleine 

boomtjes of houtstruiken; de bladen zyn Iynvormig en door 
eenen doorn geeindigd. — De bloemen zyn geel, spruiten uit 

de oksels der bladen en zyn van twee bloemschudbladjens 
vergezeid. 

Eene specie: 
De schudblaedjens zyn breeder dan den bloemsteel. 

Ulex Buropseus. L. Europeesche Doornbrem. 

b Bloeit van in Mei tot in July. 

Op dorre heiden te Brasschaet, Brecht, Loenhout en 

elders (Nob.) 

In de woeste plaetsen tusschen Broechem en Nylen, te 
Brecht, Moolstede (V. H.) 

SAROTHANNUS. Wimmer. Bessemroede (Nob.) 

De kelk heeft twee lippen, de bovenste is twee- en de 
onderste drietandig. — De bloemkroon heeft een rond vlagje, 
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langer dan de vleugels en de kiel. — De styl is zeer lang , 

draedvormig en spiraelvormig gedraeidt. — De vrucht is 

geprengd en veelzadig. — Het zyn boomtjes of houtstruikjes 

zonder doornen. — De bloemen zyn geel, de bladen drie- 

bladig. 

Hoekige takken 

Sarothamnus scoparius. Kocn. Keêr-Bessemroede. 

Spartium scoparium. L. 

bh Bloeit van April tot in Juny. 

Is ook gemeenelyk te vinden waer de vorige plant groeit (Nob.) 

_GENISTA. L. Brem. ® 

Kruidachtige tweelippige kelk, de bovenste is tweedelig en 
de onderste drietandig. Het vlagje is niet naer boven geboogd. 
— De styl is byna regt of zeer weinig naer boven geboogd. — 

De peul is geprengd of opgeblazen en veelzadig. — Het zyn 

boomtjes met kleine eenbladige blaedjens. - De bloemen zyn geel. 

De takken zyn door eenen doorn geeindigd. ........... G. Anglica. 

| Derplantiheetbseenendoornemnnsnesen en sfajseteteln eeste tel ebestelvele 2. 

zl Ae bloembladentzynwzachthariën. dnatdstetelse nere ia stee etenetd G. Pilosa. 

De Sleven ER OEE Ve oe Ad Gee He a HEEE SBAT G. Tinctoria. 

1. Genista Amgliea. L. Engelsche Brem. 

hb Bloeit van in April tot in July. 

Groeit op verschillende plaetsen in de Kempen (Nob.) 

2. Genista pilosa. L. Behairde Brem. 

Rh Bloeit in July. 

Te Gymel , te Goor, by Herselt (Kx.), te Veerle en Ever- 

bode (V. H.) 

Genista timctoria. L. Verwbrem. 

hb Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Te Nylen, te s'Gravenwezel (Nob.) 

Te Rillaer (Kx); te Rethy, Laer (V. H.) 
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* CWTISUS. L. Cythnosboom (Nob.) 

De kelk is byna kruidachtig en tweelippig; de onderste lip is 

drie- en de bovenste tweetandig. — Het standaerdjen is naer: 

boven geboogd. — De styl is naer boven geboogd; de stempel 

is op de buitenzyde van den styl geplaetst. — De peul is 

geprengden veelzadig. Het zyn boomen zonder doornen. — De 

bladen zyn van drie blaedjens samengesteld. 

Eene specie : 

De bloemen vormen af hangende trossen. 

X Cytisus Laburnum. L. Gemeen Cythnosboom. 

B Bloeit in ffei. 

Word in de lusthoven en op de wandelingen geplant (Nob.) 

ONONIS. L. Stalkruid. 

De kelk heeft vyf diepe insnedingen. — De kiel is bekvormig 

verlengd. — De peul is opgeblazen en houd weinige zaden in. 

— Het zyn boschjens met bladen die gewoonelyk van drie 

bladertjens samengesteld zyn. — De schudblaedjens zyn aen de 

bladsteel gegroeit. — De bloemen zyn roos of geel. 

ene specie : 

Roze bloemen, de peul is niet langer dan de kelk. 

Ononis spinosa. L. Gedoornd Stalkruid. 

2 Bloeit in Augustus. 

Op den boord der wegen en velden, in de Polders en 

achter het Vlaemsch-Hoofd (Nob.) 

Op het Kiel (V. H) 

Pie Familie-Werdeeling. Frifolieën : Eenhakkige of zeer 

zeldzaem tweehokkige peul. — Twee bundelige poederdraden. 
— Bovenaerdsche zaedlobben. — De bladen zyn onparig ge- 

vind, of wel van drie blaedjens samengesteld. 
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LOTUS. L. Rol of Hoornklaver. 

Vyfsnedige kelk. — De kiel is puntvormig geeindigd. — De 
peul is veelzadig, regt Iynvormig en rond, hy opend zich door 
tweekleppen die zich oprollen; hy is van valsche celachtige 
hokjens voorzien. — De bladen zya vry en driebladig, de. 
bloemen zyn geel. 

Eene specie : 

De kelkverdeelingen staen regt in het jonge knopje : 

Lotus cormiculatus. L. Gehoornde Rolklaver. 

2 Bloeit van in Mei tot in October. 

Op de kant der drooge velden en der wegen (Nob.) 

ASTRAGALUS. L. Hokjenspeul. 

Vyfsnedige kelk. — De kiel is bot geeindigd, — De peul 
is veelzadig en in twee hokjens verdeelt en dit geschied 

door de inbooging van de rugnerf. — Het zyn kruidachtige 

planten. — De bladen zyn onparig gevind. — De bloemen 

spruiten trosvormig uit de oksels der bladen. 

Eene specie : 

De bloemen zyn groenachtig: geel. 

Astragalus glyeyphyllos. L. Zoetbladige Hokjenspeul. 

2 Bloeit in Juny en July. 

Op de boord der wegen naby het kasteel der Jonkheeren 
Cogels de Leverghem, te Deurne (Nob.) 

Op de kant der Brusselsche vaert, te Willebroeck (V. H.) 

MELILOTUS. Tourn. Honingklaver. 

Vyfdeelige klokvormige kelk. — Afvallende bloemkroon, 

botte kiel. — De poederdraden zyn tweebundelig. — De 
peul is eenhokkig, een- of vierzadig, regt en langer dan de 
kelk. — Het zyn van drie blaedjens samengestelde bladen. — 

De bloemen vormen zeer spitse (rossen. 
10. 
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\ De bloemen: zyn: wit, se narererscern a eiste orererezere aleneve sjelsteje ofnreje late M. Alba. 

\ Deibloemenszynrgee ienwientnistertetefefelellsderstef slede ketels le 

A. REelilotus alba. Lam. Witte Honingklaver. 

Melilotus leucantha. Kocu. 

Dd Bloeit van in Juny tot in September. 
Op het Vlaemsch-Hoofd; op het Kiel achter het kasteel (Nob.) 
Op het Kiel (V. H.) 

2. Melilotus oflieinalis. Wiro. Geele Honingklaver. 

D Bloeit van in Juny tot in September, 
"Te Hoboken, naby de Schelde, achter het kasteel der 

Jonkheeren Moretus (Nob.) 

Digt by het Stocketsel en by Austruweel (V. H.) 

MEDICAGO. L. Rupsklaver. 

Vvfsnedige kelk. — Afvallende bloemkroon en botte kiel. — 
De peul is eenhokkig, dikwyls veelzadig, langer dan de kelk en 
niervormig, zyselvormig of schroefswyzig geboogd.— De bladen 
zyn van drie bladertjens samengesteld. 

Despeultheeftikleinerdoornenhmt.ts nr tstae ee eter a 2. 

0 peulsheeftheeenendOOrDenm nie tlrsratotn nieren aient 4. 

5 De peul is eenzadig en niervormig..........…e.e.…. M. Lupulina. 

Deypeulfisweelzadiesenmmetiniervrai tnt settelen 5. 

De vrucht is zyssenvormig, de vruchtstelen zyn veel langer dan de 

1 schudblaedjens te jj otttet kele osteo tele je Dalet ns M. Falcata. 

E . vrucht is schroefswyzig op zich gerold, de vruchtstelen zyn korter 

danmdersehudblaedj en snaren verder t te teven M. Sativa. 

Zaehihargsenplan Hi ttelsten. (Nepela totall tende etat ene M. Minima. 

Â Aaen DAN IS RE EN RIET 00 a 0 B. 

{De bloemsteel heeft eene of vier bioemen ……........…. M. Maculata. 

5 | De bloemsteel draegt vyf of tien bloemen. .........…. M. Apiculata. 

A. Medieago Lupulina. L. Hoppe Rupsklaver. 

® of © Bloeit van in Mei tot in September. 
Op steenachtige plaetsen. 

In sommige weiden der Kempen (Nob.) 
Te Berchem, Deurne, Wilryck (V. H.) 
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2. Medicago falcata. L. Zyssenvormige Rupsklaver. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Op steenachtige plaetsen rond het kasteel en elders (Nob.) 

Op de boord der wegen en buiten de Roode poort (V. H.) 

* 3. Medicago sativa. L. Gemeene Rupsklaver. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Word gekweekt en men vind deze in het wild. 

In sommige weiden der Kempen (Nob.) 

Op de werken der stad en rond het kasteel (V. H.) 

4. Medicago minima. Lam. Kleinste Rupsklaver. 

® Bloeit van in Mei tot in July. 

In de Polders (Nob.); op den dyk der Schelde (V. H.) 

5. Medicago apieulata. Wip. Weld-Rupsklaver. 

D Bloeit van in Mei tot in July. 

In de koornlanden en op steenachtige plaetsen (Nob.) 

Te Austruweel (V. H.) 

6. Wedicago maculata. Wip. Geplekte-Rupsklaver. 

® Bloeit van in Mei tot in July. 

In de weiden te Schilde (Nob.); te Merxem (V. H.) 

ERIFOLIUM. Tourn. Klaver. 

Vyfsnedige kelk. — De bloemkroon is voortdurend en 

aenwassend; de kiel is bot. — De poederdraden zyn twee- 

bundelig. — De peul is een- of vierzadig, eirond, regt en zeer 

zeldzaem langer dan de kelk. — De bladen zyn van drie 

bladertjens samengesteld. — De bloemen zyn purper wit of geel 

en vormen bloemhoofdjens of zeer dikke bloemairen. 

DE bloemen geel; de peul is op een staertjen geplaetst......... Gn ee 

De bloemen nooit geel ; de peul is zittend in de kelk............. 4. 

Dd 
lend 

„ |De bladschudblaedjens zyn lans of Iynvormig …… T. Agrarium 

De bladschudblaedjens zyn nooit lans of Iynvormig............. 3. 
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Het standaertje is veel langer dan de vleugels... .. T. Procumbens. 

Ë En standaertje is byna niet langer dan de vleugels... 7. Filiforme. 

Het bloemhoofdje beeft haekvormige aenwassen … T. Subterrauneum. 

Het bloemhovfdje heeft geene haekvormige aenwassen ……..... RENS 

(en kelk is blaesvormig opgeblazen en heeft netwyzig geplaetste 

5 DEEVE DIe fasen tof oveen Val Vee ve heee selven tenet evana T. Fragiferum. 

Loe kelk is nooit blaesvormig opgeblazen..............« Bd 6. 

Gesteelde bloemeu welke na de ontluiking naer ondergeboogd 

6 | ZV sere stavele ee noeste alle are eat Nen T. Repens. 

Zittende bloem. welke na de ontluiking niet naer ondergeboogd zyn 7. 

De verdeelingen van den kelk zyn niet langer dan de helft van de 

71 bloemkroonieseveel entree retene telef ERTL ale T. Pratense. 

á verdeelingen van den kelk zyn langer dan de helft van de bloemk. 7. 

Onhaimgesstamieaubladen Winn 1 Maaien eis tntelee T. Rubens. 

je stam en de bladen zyn met hair bedekt ..….......... T. Arvens. 

A. Frifolium fliforme. L. Draedvormige Klaver. 

D Bloeit van in Mei tot in September. 

In de velden te Ranst en Milegom (Nob.) 

Te Berchem (V. H.) 

2. Trifolium proeumbens. L. Nederzilttende Klaver. 

Dd Bloeit van in Mei tot in Augustus. 

Zeer gemeen in de weiden (Nob.) 

3. Frifolium agrarium. L. Steen Klaver. 

D of © Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Gemeen in de zandachtige velden en in de drooge weiden (Nob.} 

4. Erifolium pratense. L. Roode Klaver. 

2 of © Bloeit van in Mei tot in September. 

Deze plant word overvloedig gekweekt (Nob.) 

5. Trifolium rubens. L. Onhairige Klaver. 

2 Bloeit in Juny en July. 

Word te Beverloo gekweekt (Westendorp) 
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6. Trifolium arvense. L. Hazen Klaver. 

® Bloeit van in July tot in September. 
In de zandachtige velden (Nob.) 
Te Stuivenberg en te Everbode (V. H.) 

9. Trifolium repens. L, Kruipende Klaver. 

2 Bloeit van Mei tot in September. 
Op de kant der wegen en in de weiden (Nob.) 

Te Hove (V. H.) 

S. Trifolium fragiferum. L, derdbeziën Klaver. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 
Op de kant der wegen en in sommige weiden in de 

Polders (Nob.) 

Op het Vlaemsch- Hoofd (R.); tusschen Meetshoven en 
Aerschot (Kx.) 

9. Erifolium subterrameum. L. 

® Bloeit van in Mei tot in July. 

Deze plant welke M" Van Beneden in onze provicie aenduid 
hebben wy er nooit gevonden. 

* PHASEOLUS. L. Boon. 

Tweelippipe kelk ; de bovenste lip is tweetandig, de onderlip 
drietandig. — De styl is met de kiel en de poederdraden spi- 
raelvormig gerold, — De peul is tweekleppig en veelzadig. — 

De zaden zyn van elkander door een dik cellenweefsel ge- 
scheiden. — Het zyn kruidachtige planten. — De bladen 
zyn van drie bladertjens samengesteld. — De bloemen zyn 

troswyzig en met de bladen tegenovergesteld geplaetst. 

Eene specie : 

Byna niervormige zaden. 

°k Phaseolus vulgaris. L. Gemeene Boon. 

® Bloeit van in Juny tot in October. 

Deze plant word veel gekweekt in de moestuinen en is waer- 
schynelyk van de Indiën voortkomstig (Nob.) 
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®B'° Familie-Verdeeling. Wicieën : Eenhokkige peul. — 
Een- of tweebundeelige poederdraden. — Onderaerdsche zaed- 

lobben. — De bladen zyn hairig gevind en zeer dikwyls door 
klauwieren geeindigd. — Kruidachtige planten. 

WICIA. Tourn. Wikke Vitzen. 

Vyftandige kelk, welken korter of gelyk in lengte is met de 
bloemkroon. — De peul is lang, niet roosekransvormig. — 
De zaden zyn bolvormig of geprengd en hoekig. — Het zyn 
kruidachtige planten. — De bladen zyn gevind en den rachis is 
door een klauwier geeindigt. 

De verdeelingen van den kelk zyn zoo lang als de bloemk. /. Hirsuta. 

De verdeelingen van den kelk zyn veel korter dan de bloemkroon. 2. 

De gemeenen bloemsteel is veel langer dan een der bloemen... 5. 

De gemeenen hloemsteel is veel korter dan een der bloemen... ò. 

_ | De bloem. zyn een of viertallig op de bloemst. geplaetst V.Tetrasperma. 

De bloemen zyn veeltallig en vormen trossen. ...........eeve ne 4. 

De bladschyf is zoo lang als de nagel.................. V. Cracea. 

De bladschyf is tweemael zoo lang als de nagel... V. Tenuifolia. 

De bloemen-zyn een of tweetallig verzamelt... .:.…......veeaaen 6. 

5) | De bloemen vormen korte trossen en zyn op eenen zeer korten gemeenen 

hbloemsteneieeplaelsusmvemet nn kette fate overeten V. Sepium. 

De steunblaedjens zyn ingesneden of getand. ........... V, Sativa. 

| De steunbl. zyn geheel en niet ingesneden of getand. WV. Lathyroïdes. 

> 1. Vicia sativa. L. Voeder Vitzen. 

OD of @ Bloeit van Mei tot in Augustus. 

Overal in de koornvelden en op de zandachtige plaetsen (Nob.) 

2. Vicia lathyroïdes. L. Erwlachtige Vitzen. 

® Bloeit in Juny en July. 
Te Everbode (Kx) 

3. Vicia sepium. L. Hegge Vitzen. 

2 Bloeit van in Mei tot in July. 
Op de kant der wegen. 
Digt by het kasteel der jonkheeren Gogels de Leverghem, 

te Deurne (R.) 
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4. Vicia eracea. L. Vogelwitzen of Krock. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Overal zeer gemeen, byzonder op de kant van het water van 

het Herenthalsche fort en in de naby gelegen plaetsen (Nob.) 

5. Vicia tetrasperma. Moenca. Vierzadige Vitzen. 

Ervum tetraspermum. L. 

@D Bloeit van in Juny tot in September. 

In de vochtige koornvelden (Nob.) 

Berchem (V. H.) 

G. Vicia hirsuta. Kocu. Ruige Vitzen. 

Ervum hirsutum. L. 

@ Bloeit van in Mei tot in September. 

Overal in de koornlanden (Nob.) 

3. Vicia tenuifolia. Rorn. Lynvormige Vitzen. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

In verschillende weiden te Hoof, Hoboken en elders (Nob.) 

Op het Kiel (V. H.) 

* FABA. Tourn. Labboon of Teenboon. 

Vyfdeelige kelk. — Eenbundelige poederdraden. — Draed- 

vormig, een weinig geprengde styl. — Lange peul, weinige 

zaden inhoudende, deze zyn zeer dik, afgekapt en geprengd. 

— De navel is Iynvormig en is byna zoo lang als de voorkant 

van het zaed. — Het zyn kruidachtige planten. — De bladen 

zyn parig-gevind en den rachis is door eenen korten punt 

geeindigd. — De bloemen zyn wit of roos en de vleugels zyn 

met zwart gevlekt. 

Eene specie : 

Jaerlyksche plant, hoekige niet klimmende steng. 
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* Faba vulgaris. Moencu. Gewoone Labboon of Teenboon. 

Vicia Faba. L. 

® Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Wordt veel in de moestuinen gekweekt (Nob.) 

* PISUNE. Tourn. Erwt. 

De kelk heeft vyf bladachtige byna gelyk verdeelde kelkbladen. 

— De styl is geprengd en op de onderzyde gegroefd. — De peul 

is lang en veelzadig. — De zaden zyn bolvormig en hebben 

eene byna ronde navel. — Het zyn klimmende planten. — 

De bladen zyn parig-gevind en door eenen getakten klauwier 

geeindigd. — De bloemen zyn roodachtig of wit. 

Witten bloemensjeie Aeaetnslere ate tete fe ante eetset PEe P. Sativum. 

De vleugels en de kiel zyn rood.........s…as ee weed P. Arvense. 

* 1. Pisum sativum. L. Gewoone Erwt. 

Dd Bloeit van in Juny tot in September. 

Wordt in de moestuinen gekweekt (Nob.) 

*k Pisum arvense. L. Wilde Erwt. 

Dd Bloeit van mm Mei tot in July. 

Wordt als voederplant gekweekt (Nob.) 

LATMYRUS. L. Bloem- Erwt. 

Vyfdeelige of vyftandige kelk. — De styl is regt lynvormig of 

van boven verbreed, — De peul is lynvormig of langworpig en 

veelzadig. — De zaden zyn rond en geprengd, de navel is Iyn- 

vormig of eirond. — De bladen zyn gewoonelyk door eene 

gelakte klauwier geeindigd. 

| De bloemsteel draegt een- of twee bloemen ..„......….verevenee 2. 

De bloemsteel draegt vele bloemen... an vn eterwateie dette elen 5. 

5 ok hbiOemen? tper tel ern ae erken Tl Nee ete L. Alphaca. 

Rozembloenrens esra NANA Eerde fel Made Natal ne ae L. Niscotia, 
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Kk Ee BIDEnen es RORE NAM EAA VEN REA le EC 2D A 4. 

Geelenbloemen vat iepetstsienls Eart AART ale Zele e L. Pratensis. 

Hoekige stam zonder vleugels... ee. een ee L. Tuberosus. 

Gevleugeldeistann danke telsrel etehee slee teven nefe leteletalkelane L. Sylvestris. 

1. Lathyrus aphaca. L. Naekte Bloem-Erwt. 

D Bloeit van Mei tot in Augustus. 

Verschillende kruidkundigen beweren dat deze plant alhoewel 

zeldzaem, toch in eenige graenvelden in onze provintie groeit, 

wy hebben hem in onze omstreken nog niet ontdekt. 

2. Lathyrus Nissolia. L. NVissol's Bloem-Erwt. 

Dd Bloeit van Mei tot in Augustus. 

Hier en daer in de graenvelden boven Oud-Turnhout (Nob ) 

Tusschen Siechem en Messelbroech (Kx) 

3. Lathyrus sylvestris. L. Bosch Bloem-Erwt. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

In de bosschen en velden, gemeen. 

A. Lathyrus tuberosus. L. Aerdmuizige Bloem-Erwt. 

2} Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

In de graenvelden der Polders en gemeener te Zwyn- 

drecht, Burcht, enz. (Nob.) 

Tusschen Austruweel en Eeckeren (V. H.) 

5. Lathyrus pratensis. L. Veld Bloem- Erwt. 

2} Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Op de kant der wegen, weiden en velden (Nob.) 

OROBUS. L. Sprack-Schoone. 

Verschilt van het geslacht Lathyrus, door dit, dat de bladen 

door een kort puntje en niet door eene klauwier geeindigd zyn. 

Eene specie : 

De wortelstam is hier en daer knolvormig verdikt. 

m1. 
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Orobus tuberosus. L. Knollige Spraek-Schoone. 

2 Bloeit van in April tot in Juny. 

In de bosschen achter het kasteel van den heer De Pret- 

Thuret, op den Heurst te Schooten (Nob.) 

In het Cuytenhoevens bosch en te Westerloo (V. H.) 

Ate Familie-Verdeeling. Hedysareën : De peul is rozen- 

kransvormig verdeelt. — De poederdraden zyn tweebundelig. 

— Bovenaerdsche zaedlobben. — De bladen zyn onparig gevind. 

CORONILLA. — L. Krooningslust (Nob.) 

Tweelippige, vyftandige kelk. — De keil is puntvormig 

geeindigt. — De peul is lynvormig, regt of boogvormig, zyne 

deelen (litten) zyn langworpig en opgeblazen. 

Eene specie : 

De bladen hebben van acht tot twaelf paren bladertjens. 

Coronilla varia. L. Bonte Krooningslust. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Op den boord der wegen te Bonheyden, Duffel, Waelhem 

en elders (Nob.) 

Rond Mechelen (V. H.) 

ORNITMOPUS. L. Vogelpootje. 

Buisvormige vyftandige kelk. — De keil is bot. — De houw is 

\ynvormig, zyne deelen (of litten) zyn langwerpig en geprengd. 

Eene specie : 

Ornithopus perpusillus. L. Zand-Vogelpootje. 

D Bloeit van in Mei tot in Augustus. 

Op den boord der wegen; en in de moestuinen zeer ge- 

meen (Nob.) 
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Pete Familie. 

LYTHRARIEËN. 

Tweeslachtige regelmatige of byna regelmatige bloemen. — 

De kelk is eenbladig en heeft van acht tot twaelf tanden op twee 
rangen geplaetst. — De bloemkroon is van vier, zes of zeld- 

zamer van zeven bloembladen samengesteld, dikwyls ontbreken 

zy. — Er zyn gewoonelyk van zes tot twaelf poederdraden. — 
De vrucht is eene zaeddoos welke zeer dikwyls eenhokkig 

wordt door de verdwyning der tusschenvliezen. — De bladen 

zyn effen, enkel en er zyn geene schudblaedjens. 
Draed vormige styl; de bloembl. veel langer dan de kelkbl... LYTHRUM. 

Byna zittende stempel; de bloembladen zyn zeer klein, afvallend 

EnOntDrEkensd iki Speers anp verslavend en alfetal slade lafielelisteelol af PEPLIS, 

LYTHRUWM. L. Partyke. 

Cylindervormige kelk. — De bloembladen zyn zeer lang. — 
De styl is draedvormig. — De zaeddoos is cylindervormig of 

langworpig en veelzadig. 

Eene specie : 

Behairde kelk : de bloemen spruiten bundelvormig uit de 

oksels der bladen. 

Lythrum Saliecaria. L. Beemd Partyke 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

In de weiden, op den boord der grachten , zeer gemeen 

in onze provincie (Nob.) 

PEPLIS. L. Zee-Duivelsmelk. 

Korte klokvormige kelk. — Er zyn zes of acht zeer kleine 
afvallende bloembladen, welke somtyds ontbreken. — De 

stempel is byna zittend. — De zaeddoos is bol of eivormig en 

veelzadig. 

Eene specie : 

Kruipende plant. 
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Peplis Portula. L. Liggend Zee-Duivelsmelk. 

D Bloeit van in Juny tot in September. 

Zeer gemeen in vochtige plaetsen der Kempen en in de 
Polders (Nob.) 

PGste Familie. 

PORTULACEEN. 

Tweeslachtige byna regelmatige bloemen. — De kelk heeft 
twee of zeldzaem drie of vyf kelkbladen. — De bloemkroon 
is van vyf bloembladen samengesteld. — Gewoonelyk zyn er 

van drie tot twaelf poederdraden. — De styl is drie- of vyf- 
stempelig. — De vrucht is eene eenhokkige, drie of veelzadige 

vliesachtige zaeddoos. — De zaeddrager (placenta) is vry en in 
het midden der zaeddoos geplaetst. — De bladen zyn effen en 

beroofd van schudblaedjens. — Het zyn kruidachtige zapryke 
planten. 

Watte nbEOem en se tetetersiefsteleietels jn bajes ners afersjen steps intere ee MONTIA . 

Geelen bloemen. set eiste ete le er ete ele eelde leo ate Alea PORTULACA . 

* PORFTULACA. Tourn. Porcelein. 

De kelk is aen het vruchtbeginsel door zyn ondereinde 
gegroeid. — Er zyn zes of meer poederdraden. — De vrucht 
is veelzadig en opend zich door een rond scheeltje. — De 
bloemen zyn geel. 

Eene specie : 

:k Portulaca oleracea. L. Gekweekte Porcelein. 

Dd Bloeit van in Juny tot in October. 
Wordt in de moeshoven gekweekt (Nob.) 

MONTIA. L. Monti's- Kruid. 

De kelk is vry en van twee of drie voortdurende kelk- 

bladen samengesteld. — Er zyn gewoonelyk drie poederdraden. 
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De vrucht opent zich door drie kleppen en zy houdt ook 
drie zaden in. — De bloemen zyn ‚wit. 

Eene specie : 
Zeer klein plantje, liggende stam. 

Montia fontana. L. Fontein Monti's-Kruid. 

@D Bloeit in Mei en Juny. 
In de vochtige velden op verschillende plaetsen (Nob.) 
Te Berchem, Deurne, Wilryck en Westerloo (V. H.) 

30: Familie. 

PARONYCHIEEN. 

Tweeslachtige regelmatige bloemen. — Er zyn vyf, zeldzamer 

vier voortdurende kelkbladen. — De bloembladen zyn zeer 

klein, dikwyls onvolmaekt vyf- of viertallig. — Er zyn ook vier 
of vyf poederdraden. — Er zyn twee of drie stempels. — De 

vrucht is eenhokkig ; niet openbarstend eenzadig, het zaedje is 
cp het oppereinde van eenen zeer langen zaedsteng welke het 
onderpunt van de zaeddoos gedeeltelyk inneemt, geplaetst. — 
Het zyn kruidachtige planten met effen bladen. 

Er zyn vrye bladschudblaedjens 

ha zyn geene vrye bladschudblaedjens 

Draedvormige bloembladen 

en bloembladen, een weinig langer dan de kelk. CORRIGIOLA 

nd groenkleurige bloemen HR ALE HERNIARIA. 
Â 

Witte bloemen ves voossessesseessseseseveeneeerenere ILLEGEBRUM. 

CORREGIOLA. L. Riempjes (Nob.) 

Vyftandige kelk. — Vyf bloembladen een weinig langer dan 

de kelk. — Drie zittende stempels. — De vrucht is eenzadig, zy 
is door den voortdurenden kelk omringd. — De bladen zyn 
beurtelings geplaetst en zy hebben schudblaedjens. 

Eene specie : 
De kelkbladen hebben witte randen; de bloemen zyn wit. 
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Corrigiola littoralis. L. Zeeboord Riempje. 

Dd Bloeit van in Juny tot in Oetober. 

Te Schilde (Nob.); te’ Herselt en Everbode (V. H.); te 
Schooten, Halle en Santhoven (R.) 

MERNIARIA. Tourn. Duizendkoorn (Nob.) 

Vvftandige kelk. — Vvf draedvormige bloembladen. — Twee 

byna zittende stempels — Vliesige niet openbarstende, eenza- 

dige, door den kelk omringde zaeddoos. — De bladen zyn 

tegenovergesteld en zyn van schudblaedjens voorzien. 

Onbamrigenplan (Seer NNe A IE H. Glabra. 

Behairdesplant venete etende eener ere veren lener ste lata H. Hirsuta. 

1. Herniarvia glabra. L. Blinkend Duizendkoorn. 

2 Bloeit van in Mei tot in September. 

In de velden en op de waterkanten achter Lier en Konings- 

hoycht (Nob.); te Duffel en Waerloos (V. H.) 

2. Herniaria hirsuta. L. Ruig Duizendkoorn. 

D of © Bloeit van in Mei tot in July. 

In de koorplanden te Hoof en Contich (Nob.) 

Te Duffel (V. H.) 

SCLERANTMUS. L. Hardbloem. 

De kelk is klokvormig en heeft vier of vyf verdeelingen. — 

De bloembladen welke ten minste vyftallig zyn, zyn draed- 

vormig en korter dan de kelk. — Er zyn vyf poederdraden, zy 

zyn op de buis van den kelk geplaetst. — Er zyn twee byna 

zittende stempels. — De zaeddoos is vliezig, niet openbarstend, 

eenzadig, en door den kelk omringd. — De bladen zyn 

tegenovergesteld en er zyn geene vreije schudblaedjens. 

De kelkverdeelingen zyn spitsvormig geeindigd... ... S. Annuus. 

De kelkbladen zyn bot geeindigd ...,............… S. Perennis. 
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1. Scleranthus annuus. L. Benjarige Hardbloem. 

Dd of © Bloeit van in Mei tot in October. 

Overal in de velden (Nob.) 

2. Scleranthus perennis. L. Woortlevende Hardbloem. 

2. Bloeit van in September tot in October. 

In de zandachtige en drooge plaetsen der Kempen (Nob.); 

te Wilders en Eyndhout (Kx) 

ILLECEBRUR. L. Hardkelk. 

De kelk heeft vyf verdeelingen, deze zyn wit en door eene kap 

geeindigt. — De bloembladen zyn vyftallig en draedvormig. — 

Er zyn vyf poederdraden met zeer korte helmdraden. — De 

stempels zyn tweetallig, zittend en aeneengegroeit. — De 

vrucht verscheurt zich in verscheidene stukken, wanneer Zy 

ryp is. — De bladen zyn tegenovergesteld en hebben schud- 

blaedjens. 

Eene specie : 

De bloemen zyn melkwit. 

IMecebrum verticillatum. L. Gekvransde Hardkelk. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Overal in de heide en op zandachtige plaetsen (Nob.) 

Bls'e Farmilie. 

CRASSULACEËEN. 

Tweeslachtige of zeer zeldzaem tweehuisige bloemen. — 

De kelk is voortdurend en van drie tot twintig door hun 

ondereinde aeneengegroeide kelkbladen samengesteld. — Er 

zyn evenveel vreije of aeneengegroeide blaembladen. — Er 

zyn zooveel of tweemael zooveel poederdraden als bloembladen. 
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— Onder de zaedhokjens vind men kleine schelpjens. — De 

zaedhokjens welke even tallig zyn als de bloembladen, zyn vry 

(in de Europiësche speciën) eenhokkig, veelzadig. — Het zyn 

alle planten met zapryke bladen en van geene bladschud- 

blaedjens vergezeld. 

Er zyn vyf bloembladen; vyf of tien poederdraden........... SEDUM . 

Er zyn van zes tot twintig bloembladen; van twaelf tot veerlig 

poederdradenbmmtanat einen nalsteters telelens tatsteltele « SEMPERVIVUM. 

SEDUM. L. Vetgroen (Nob.) 

Er zyn vyf, zeldzamer vier-, zes- of achtverdeelingen aen 

de kelk. — De bloembladen zyn vyf, zeldzamer vier, zes of 

achtallig. — Er zyn tweemael zooveel poederdraden als bloem- 

bladen. — De schelpjens zyn effen of ingesneden. — Er zyn 

vyf of zeldzamer vier, zes of acht zaedhokjens. 

Geele: bloemen: as eea erster ade re ove et De 

Watte -bloemen:,5s erin bestetersa et len bie sl eva stee sen ai 

jen bloemb. zyn driemael zoo lang als de kelk; de bladen eirond S.Acre. 

De bloembladen zyn tweemael zoo lang als de kelk ; de bladen eylin- to 

dervormie seer lerevaaretete send ofer etek reve Berater Neefs S. Reflerum. 

Gylindervormigenbladenrmstvnste is bentersreretete latere tee reteetene S. Album. 

nn bladen Gia ereilere stasislere ah tete tst Wtateie leien velsen 4. 

Biene bladen, jaerlyksche plant … a. tens sleets des S. Cepea. 

hae bladen, langlevende plant ..............…..« S. Telephium. 

1. Sedum acre. L. Scherp Velgroen. 

2 Bloeit van in Juny tot in July. 

Op de steenachtige plaetsen en oude muren te Herenthals (Nob.) 

Op de vestingen der stad en de kant der wegen tusschen 

Lier en Tongerloo (V. H.); tusschen Wyneghem en Schilde (R.) 

®. Sedum reflexum. L. Omgebogen Vetgroen. 

2} Bloeit van: in July tot in Augustus. 

Op de vesten der stad (V. H.); te Everbode (Kx.) 
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3. Sedum Telephium. L. Krollig Velgroen of St-Jans Leven. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Op vochtige plaetsen te Deurne, Berchem, Wilryck, Waelhem 

en op verschillende plaetsen in ’t kanton Santhoven (Nob.) 

Te Boom (Wesmael.) 

4. Sedum album. L. Wit Velgroen. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Op de steenachtige plaetsen tusschen Arendonck en Oud- 

Turnhout (Nob.) 

Tusschen Everbode en Diest (V. H.) 

5. Sedum Cepsea. L. Ajwinig Vetgroen. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Wy hebben deze plant in onze provincie nog niet gevonden 

maer wel in de provincie Braband (Nob.) 

SEMPERWIVUM. L. Duergroen (Nob.) 

De kelk heeft van zes tot twintig verdeelingen. — Er zyn van 

zes tot twintig vreije of aen elkander gegroeide bloembladen. — 

Er zyn tweemael zoo veel poederdraden als bloembladen. — De 

onderstaende schelpjens zyn getand of ingesneden. — Er 

zyn van zes tot twintig zaedhokjens. 

Eene specie : 

Roze purpere bloemen. 

Sempervivum tectorum. L. Dak-Duergroen. 

2 Bloeit van July tot in Augustus. 

Men ziet deze plant gemeenelyk op byna alle de daken der 

landbouwers en buitenliedens wooningen (Nob.) 

12. 



BEste Familie. 

AMYGDALEEN. 

T weeslachtige regelmatige bloemen. — Afvallende vyfbladige 

kelk. — De bloembladen zyn vyftallig , afvallend en in de keel 
van de kelk geplaetst. — Er zyn van vyftien tot dertig poeder- 

draden ; zy zyn op dezelfde hoogte als de bloembladen geplaetst. 

— Er is eenen styl en eenen stempel. — De vrucht is vleesachtig 
piet openbarstend,en houdt eenen steen in : deze is eenzadig. — 

Het zyn boomen of boompjens met enkele , getande bladen. — 

De bladschudblaedjens zyn vry en afvallend. 

Witte bloemen none tetenene teln folaavele ela stere ale let ate edele A 2. 

| Roze bloemen. fes rreldten siste ee velststaletelevelster afs inie ateinfefe steneldlafs Persicu. 

De bloemen vormen trossen of zyn schermvormig verzamelt. Gerasus. 

| De bloemen zyn een- of tweetallig verzamelt... ............. Prunus. 

CERASUS. Jussieu. Kriek. 

De vrucht is bolvormig, en is noch behaird noch bestoven. 
— De steen is byna rond, zeer effen. — De bladen zyn 
in de jongheid geploeit. — De bloemen zyn wit en spruiten 

tros- of schermvormig uit de oksels der bladen. 

De bladen zyn behaird op hunne onderzyde............. G. Avium. 

Desbladenszynrneoitnbehaindet mi Mede eletste lele icioferens tele indeter veel 2. 

Je { De vrucht is rood, de bloemen komen voor de bladen... G. Wulgaris. 

gi \ De vrucht is zwart, de bloem. komen gelyktydig met de bl. C. Padus. 

1. Cerasus avium. Moencu. Afgezonderde Kriek. 

Prunus avium. L. 

bh Bloeit in April en Mei. 
Wordt gekweekt (Nob.) 

Te Wilryek en in de Kempen (V. H.) 

:k 2. Cerasus vulgaris. Mi. Gemeene Kriek-Prwim. 

Prunus Gerasus, L. 

Db Bloeit in April en Mei. 
Wordt gekweekt (Nob.) 
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* 3. Cerasus Padus. D. CG. Trosjens-Krick. 

Prunus Padus. L. 

Ph Bloeit in Mei. 

Wordt in de hoven gekweekt (Nob.) 

Rond Herselt in de Kempen (V. H.) 

PRUNUS. L. Pruimboom. 

De vrucht is langworpig of bolvormig, bestoven of met zagt 

hair bedekt. — De bladen zyn in de lengte gerold voor aleer 

zy volmaekt zyn. — De bloemen zyn wit, en een- of (weetallig 

verzamelt. 

ADE vrucht ie zaathairig Drees Hede dede tad P. Armeniaca. 

Desvouchtasmooibbehaird hd teise lantaren ta nea ene le EPN earn 2. 

De boom is zeer gedoornt; de bloembotten houden gewoonelyk 

5 SOE DINAND es de adebaadscHdadn bedie To P. Spinosa. 
ad 

De boom is niet of zeer weinig gedoornt; de bloembotten hou- 

den gewoonelyk twee bloemen in............... P. Domestica. 

* fl. Prumus Armenminea. L. Abrikoos-boom. 

Armeniaca vulgaris. Lmk. 

bh Bloeit in February en Maert. 

Wordf in de hoven gekweekt (Nob.) 

2. Prunus spinosa. L. Doorn-Pruim. 

hb Bloeit in April en Mei. 

In de bosschen en de hagen te Massenhoven en in de omstre- 

ken van Santhoven (Nob.) 

Te Wilryck en in de woeste plaetsen der Kempen (V. Il) 

* 3. Prumus domestica. L. Diensl-Pruim. 

hb Bloeit in Maert en April. 

Deze plant welke men denkt uit Syriën afkomstig te zyn, 

wordt overal voor zyne vruchten gekweekt (Nob.} 
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* PERSICA. Tourn. Perzikboom. _* 

De vrucht is bolvormig behaird. — De steen is diep en onre- 

gelmatig gegroefd. — De bladen zyn in de jongheid geploeid. 

Eene specie : 

Roze bloemen. 

>“ Persica vulgaris. Mirren. Gemeenen Perzik. 

Amygdalus Persica. L. 

hb Bloeit in February en Maert. 

Wordt in de hoven gekweekt (Nob.) 

<beb te Familie. 

ROSACEËN. 

Regelmatige tweeslachtige bloemen. — De kelk is van vyf 

of zeldzamer van vier kelkbladen samengesteld, deze zyn 

door hun ondereinde aen elkander gegroeid en hebben dik- 

wyls schudblaedjens welke eenen kleinen valschen kelk vormen 

en waervan de verdeelingen beurtelings met die der kelk 

geplaetst zyn. — De bloemkroon is door vyf (zeldzamer vier) 

bloembladen gevormd, deze zyn afvallend en op eenen discus 

aen het ondereinde der kelkverdeelingen geplaetst. — Er 

zyn veeltallige vreije poederdraden. — De vrucht is van 

drooge of steenvruchtacntige vreije zaedhokjens samengesteld. 

De kelk is van eenen valschen kelk vergezeld... … … RSE 

| Dewvalschen:kelksonlbreekp, nl. enne iele els bstafateler erste EAN: Slee 3. 

De bloemen zyn donker purperkleurig............. e.«. COMARUM. 

ha bloemen zyn wit, geel of geel roodachtig... geen 

Ko vrucht is vleeschachtig (zy is door het ontfangstbed ge- 

NN ODA eve fo leke latere teke neten de DEONET 5 HE eee: _ FRAGARIA. 

le vrucht is droog en niet vleeschachtig .........sveveervse  Áé 



ROSACEËN. 05 

i AEN llendeEstyle ns maakten rede Anal el avefe bones iaheel POTENTILLA . 

Ee voortdurendesstylennn ntsrenenete alapele tel veiete olde GEUM. 

5 Kruidachtige stam zonder doornen .…............ MPa ale aleine 6. 

Houtachtige stam met doornen............ Hd EI Ateteten inie 

é Geele bloemen... EE OAN BG pr AGRIMONIA. 

Ntiesofsroze\bloemen!sn jin htererere fe oleraferetdtaleie ee Moraleraserekelerenn SPIREA. 

De vrucht is gevormd van sapryke steenvruchtachtige zaedhokjens, 

- welke op een kegelvormig ontvangstbed geplaetst zyn ..... RUBUS. 

. vrucht is gevormd van beenachtige zaedhokjens, welke in den kelk 

gesloten zyn..... BU slette eta velen sleteverslefa le erheen ve reele. e-«. ROSA. 

1°° FamiliesVerdeeling : Spireën. Er zyn weinige zaed- 

hokjens, zy zyn kransvormig geplaetst, droog, openbarstend en 

zy houden van twee tot zes zaden in. 

SPIR/MEA. L. Olmkruid. 

De kelk is vyfdeelig. — Er is geenen valschen kelk. — De 

stylen zyn voortdurend en aengroeijend. 

Eene specie : 

Kruidachtige stam; de bladen zyn gevind, de zaedhokjens 

zyn ongehaird en spiraelvormig rond elkander gedraeid. 

Spirea ulmaria. L. Beemd Olmkruid of Koningin der weide. 

2 Bloeit in Juny en July. 

Op de boord der grachten, op zeer vele vochtige plaetsen 

byzonder te Deurne, Berchem, Hoboken en elders (Nob.) 

Pie Familie-Werdeeling : Potentilleën. De zaedhokjens 

zyn veeltalig, zy zyn eenzadig, niet openbarstend, droog of 

steenvruchtachtig en zyn op een bol of kegelvormig, droog 

of vleeschachtig ontfangstbed geplaetst. 
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RUBUS. L. Braem of Spysbees (Nob.) 

Vyfdeelige kelk. — Geene valsche kelk. — De zaedhokjens 

zyn steenvruchtachtig en sappig. — De stam is houtachtig en 

met doornen voorzien. — De bladen zyn gevingerd of gevind 

en de bladertjens zyn tweemael getand. — De schudblaedjens 

zyn lynvormig en gedeeltelyk aen den bladsteel gegroeid. 

De rype vrucht is rood, de bladen zyn gevind...... ie ctrl R. Ideeus. 

De rype vrucht is zwart, de bladen zyn gevingerd............ ede 

9 De kelk blad. staen regt na de bloeijing, de vrucht is bestoven R.Ceesius. 

De kelk staet open na de bloeijing, de vrucht is niet best. R. Fruticosus. 

1. Rubus Edzeus. L. Spysbees of Framboos. 

bh Bloeit van Mei tot in Juny. 

Op vochtige plaetsen te Massenhoven in de bosschen van 

den heer Montens-Du Bois (Nob.) 

Te Tongerlooo (V. H.) 

2. Rubus fruticosus. L. Doornige Braembees. 

b Bloeit van in Juny tot in September. . 

Overal op den kant der bosschen en hagen (Nob.) 

3. Rubus Czeesius. L. Blauw bestovene Braembees. 

hb Bloeit van in Mei tot in Augustus. 

Men vind deze gemengeld met de voorgaende soort (Nob.) 

GEUM. L. Gezegend-kruid. 

De kelk is van eenen valschen kelk vergezeld. — Er zyn vyf 

bloembladen. — De stylen zyn voortdyrend en verlengen zich 

veel na de bevruchting. — De zaedhokjens zyn droog. — Het 

zyn kruidachtige planten. — De bloemen zyn geel of geelrood. 

Eene specie : 

De kelk is bladachtig ; de zaedhokjens zyn zittend en in den 

kelk gesloten. 
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Geum urbanum. L. Winkel Gezegend-kruid. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Onder de hagen en in de vochtige bosschen (Nob.) 

FRAGAMRIA. L. Aerdbees. 

De kelk is van eenen valschen kelk vergezeld. — De stylen 

zyn voortdurend maer niet aengroeijend. — De zaedhokjens 

zyn droog en op een eivormig ontfangstbed geplaetst; dat 

ontfangstbed wordt vleeschachtig en valt af wanneer het ryp is. 

— Het zyn kruidachtige planten; de bladen spruiten byna 

alle uit den wortel en zyn van drie bladertjens gevormd. — De 

bloemen zvn wit en de vruchten gewoonelyk rood. 

Eene specie : 

De kelk staet open wanneer de vrucht ryp is; de vrucht 

steeltjens zyn met liggende hairen bedekt. ' 

Fragaria vesca. L. Bosch Aerdbees. 

2 Bloeit van in April tot in Juny. 

Deze plant welke men ín de vochtige en beschaduwryke 

bosschen vind te Deurne, Eeckeren. Schilde en elders, heeft 

verschillende varieteiten voortgebragt, welke men in de hoven 
kweekt (Nob.) 

Te Wilryck, Edeghem en Tongerloo (V. H.) 

COMAEUM. L. Valsch Zegen-kruid (Nob.) 

De kelk en de valsche kelk zyn gekleurt. — De bloembladen 

zyn langworpig en puntachtig geeindigd. — De stylen zyn 

voortdurend. — De zaedhokjens zyn op een halfrond sponsachtig 

gehaird en voortdurend ontfangstbed geplaetst. — Het zyn 

kruidachtige planten met gevind-ingesnedene bladen. 

Eene specie : 

De bloemen zyn donker purper. 
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Comarum palustre. L. Moeras Walsch Zegen-kruid. 

In de moerasachtige plaetsen te Schooten en elders in de 
onder water staende heide vlekken (Nob.) 

Te Westerloo (Kx.) 

POTENTILLA. L. Zyfvingerkruid. 

De kelk is niet gekleurd en is van eenen valschen kelk 

vergezeld. — Er zyn vyf of vier eironde effene of uitgekerfde 

bloembladen. — De stylen zyn afvallend en kort. — De zaed- 

hokjens zyn droog en op een rondachtig, droog, behaird en 
voortdurend ontfangstbed geplaetst. — De bladen zyn gevind- 
ingesneden of gevingerd-ingesneden. — De bloemen zyn geel 
of zeldzamer wit. 

Watten bloem En. sreeieelsataetelie tete jatsjalbletsee etat Ene P. Fragaria. 

Hd WDM oede bonus don ondeonu dp debet S henstajateke 2. 

De bloemstengen spruiten uit het hart van de plant en eindi- 

9 | gens aenstoot dao Aer handen ereltefeinvetes diel P. Argentea. 

(De bloemstengen spruiten zydelings uit den plant ..……....…. 5. 

\De bladen zyn gevind-ingesneden .…...........….... P. Anserina. 

} | ve bladen. zyn gevingerd-ingesneden …….. …. san es en state sielefe ole 4. 

(Er zyn vier bloembladen en vier kelkbladen .…….. P. Tormentilla. 

(Er zyn wyf bloembladen” ens vyfe kelkbladen” „meteen ndtee ò. 

(De bloemen zyn klein en vormen eene Cyma.....…. P. Verna. 

|De bloemen zyn groot en eentallig..............…. P. Reptans. 

1. Potentilla argentea. L. Verzilverd Vyfvingerkruid. 

2 Bloeit van Juny tot in July. 

Op de kant der wegen te Waelhem, te Emblebem en 

elders (Nob.) 

Rond het kasteel (V. B.) en by de abdy van Everbode (Kx) 

2. Potentilla anserina. L. Pluimachtig Vyfvingerkruid. 

2 Bloeit van in Mei tot in October. 

Overal op den kant der wegen, in de vochtige plaetsen, 
byzonder te Berchen:, Deurne en elders (Nob.) 
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3. Potentilla tormentilla. Sipru. Klein Vyfvingerkruid. 

2, Bloeit van in Mei tot in Augustus. 

In besschen, heiden en velden te Wommelghem, Oeleghem en 

elders (Nob.) 

4. Potentilla reptans. L. Kruipend Vyfvingerkruid. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Op de kant der grachten te Borgerhout en ook te St-Wil- 

lebrords in de Kievitstraet, naby de bloemkweekery van 

J. B. Van Ballaer. 

5. Potentilla verna. L. Lente Vyfvingerkruid. 

2 Bloeit van in April tot in Juny. 

Op drooge plaetsen te Nylen (Nob.) 

Te Westmalle (Kx.) 

6. Potentilla Fragaria. Poiret. derdbezig Wyfvingerkruid. 

Fragaria sterilis. L. 

2 Bloeit van in April tot in Mei. 

Op zandachtige plaetsen te Ranst en Vremde (Nob.) 

Tusschen Berchem en Wilryck (V. H.) 

B'e Familie-Verdeeling : Fkosaceën. De zaedhokjens zyn 

menigvuldig, eenzadig, niet openbarstend en droog; zy zyn 

in de buis van den kelk (welke vleeschachtig word) gesloten. 

ROSA. L. Roos. 

Er is geen valsche kelk, zyne buis is van binnen met 

ruw hair bezet. — De zaedhokjens zyn op de wanden van de 

kelkbuis geplaetst. — Het zyn struiken met gedoornde stammen. 

— De bladen zyn gevind-ingesneden en de blaedjens zyn 

getand; de schudblaedjens zyn aen den bladsteel gegroeit. 

15. 
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De bloemen zyn wit .….…. en enter BER GAL R. Arvensis. 

| Desbloemenszynrooshenpenten enen letstste netetetereiafsleteNnte Dodo 2e 

De stengen hebben omgebogene doornen. ........... R. Rubiginosa. 

Derdoornenszyn regt. mmniet stansen aeta saaie velle R. Tomentosa. 

1. Rosa arvensis. L. Veld-Roos. 

Ph Bloeit in Juny en July. 

Aen den ingang der bosschen, enz; te Oeleghem, Massenhoven, 

Pulderbosch en elders (Nob.) 

Op den dyk, naby het Philippe-fort (V. H.) 

2. Rosa tomentosa. Sm. Zachthairige-Roos. 

hb Bloeit in Juny. 

In de vochtige en beschaduwde bosschen te Pulderbosch 

(Nob.); te Schooten (V. H.) 

3. Rosa rubiginosa. L. Grove- of Ruwe-Roos. 

Rh Bloeit in Juny en July. 

Ouder de hagen, op onbebouwde plaetsen, te Zoersel en 

Vorselaer (Nob.) 

At Familie-Verdeeling : Agrimonieën. Er zyn van twaelf 

tot twintig poederdraden. — De kelk welken in het rypen byna 

boutachtig word, houdt een of twee eenzadige drooge niet 

openbarstende zaedhokjens in. 

AGREMONEA. L. Lever-kruid. 

Er is geene valsche kelk; deszelfsbuis is met omge- 

boogde doornbairtjens bezet. — Het zyn kruidachtige planten 

met ingesnedene gevinde bladen. — De bloemen zyn geel 

en vormen trossen. 
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Eene specie 

Agrimonia Eupatoria. L. Edel Lever-kruid. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Op de Schelde-dyk en in de Vóórt achter Vierseldyk en 

elders (Nob.) 

Op de Schelde-dyken (V. H.); in nabyheid der abdy van 

Everbode (Kx) 

BA: Familie. 

POMACEEN. 

Tweeslachtige regelmatige bloemen. — Er zyn vyf kelk- 

bladen, welke buisvormig aen hun ondereinde aeneengewassen 

zyn. — De bloembladen zyn vyftallig en op de keel van den kelk 

geplaetst. — Er zyn van vyftien tot dertig vrye poederdraden. 

— De vrucht is vleeschachtig en heeft gewoonelyk vyf hokjens, 

welke ieder een- of tweezadig zyn. — Het zyn boomen of 

boompjens met knoppen die door schelpen beschud zyn. — De 

bladen zyn verspreid en de schudblaedjens vry. 

| Dekvruchtshoudtisteenenninnsnnn setters vlet etereNs ve veelen ofatevers eren 

CAA ko Delveuchtihoudtseeenessteenennm pennen eleteteistetels bete lokelete 

9 De bloemen zyn eentallig en byna ziltend.............…. MESPILUS. 

De bloemen zyn gesteeld en vormen bloemtuilen.,....... CRATZGUS. 

5 
De bladen zyn ingesneden-gevind .........……. hoes ee SORBUS 

De vrucht is diep genaveld aen het oppereinde van den bloemst. MALUS. 

. bladen zyn enkelyk getand... ve. ene onstereisiee nme s Boko Ik 1e 

À | 
De vrucht is niet genaveld aen het oppereinde van den bloemst. PYRUS. 
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1°* Familie-Werdeeling : De vrucht houdt steenen in. 

MESPILUS. |L. Mispelboomn. 

De kelk heeft vyf bladachtige verdeelingen. — Er zyn vyf 

stylen. — De vrucht is byna bolvormig en door de verdee- 

lingen van den kelk bekroond. — De vrucht houdt vyf eenzadige 

steenen in. — Het zyn boomen of boompjens met doornen in 

den wilden toestand. 

Eene specie : 

De vrucht is bruin-rood. 

Mespilus germamica. L. Dietsche Mispelboom. 

h Bloeit in Mei. 

In de hagen en bosschen te Wommelghem, Ranst en 

elders (Nob.) 

Te Wilryck (V. H.) 

CRAT/EGUS. |L. Haegdoorn. 

De kelk heeft vyf korte lobben. — Er zyn een of twee (zeld- 

zamer drie of vyf) stylen. — De vrucht is eirond en de kelk- 

bladen zyn aengroeijend. — De vrucht is een- of tweesteenig. — 

Het zyn gedoornde boomen. — De bloemen vormen getakte 

trossen. | 

Eene specie : 

Kleine roode vruchten. 

Crategus oxyacantha. L. Achtdoornige Haegdoorn. 

h Bloeit in Mei. 

Wordt gekweekt om hagen te vormen rond de hoven (Nob.) 

Men vind hem ook in ’t wild, in de bosschen der 

Kempen (V. H.) 



POMACEËN. 101 

Pie Familie-Verdeeling : De vrucht houdt kernen in. 

PYRUS. Tourn. Peerelaer. 

Vyftandige kelk. — Vyf vrye stylen. — De vrucht is 

vleeschachtig en niet aen haer ondereinden genaveld. — Er 

zyn vyf een- of tweezadige zaedhokjens. — De bladen zyn 

getand. — De bloemen zyn wit en schermvormig verzameld. 

Eene specie : 

Pyrus communis. L. Gemeene Peerelaer. 

h Bloeit in April en Mei. 

Wordt in alle hoven gekweekt (Nob.) 

MALUS. Tourn. Appelaer. 

Vyftandige kelk, — Vyf aen het ondereinde aen elkander 

gegroeide stylen. — De vrucht is aen de twee einden genaveld. 

— Er zyn vyf, een- of tweezadige zaedhokjens. — De bladen 

zyn geland. — De bloemen zyn wit roosachtig en schermvormig 

verzameld. | 

Eene specie : 

Malus communis. Poi. Gemeene Appeclaer. 

Pyrus malus. L. 

bh Bloeit in April en Mei. 

Wordt voor zyne vruchten gekweekt (Nob.) 

SORBUS. L. Leisterbezie-boom. 

Vyfdeelige kelk. — Van twee tot vyf stylen. — De vrucht is 

vleeschachtig byna bolvormig en niet aen haer ondereinde 

genaveld. — Er zyn van een tot vyf gewoonelyk eenzadige 

zaedhokjens. — De bladen zyn onparig-gevind of zyn ondui- 

delyk gelobd. — De bloemen, welke wit zyn, vormen 

getakte trossen. 
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Eene specie : 

De bladen zyn onparig-gevind. 

Sorbus auecuparia. L. Merl-Leisterbezie-boom. 

hb Bloeit in Mei en Juny. 

Wordt op de wandelingen geplant en in alle bosschen 

gevonden (Nob.) 

bpe Familie. 

ONAGRARIEEN. 

Tweeslachtige en gewoonelyk regelmatige bloemen. — De 

kelk is eenbladig en heeft vier verdeelingen; zvne buis is 

aen het vruchtbeginsel gegroeid. — Er zyn vier bloembladen 

(welke somtyds ontbreken.) — Er zyn acht poederdraden (of 

zeldzamer vier.) — Er is eenen vierstempeligen styl. — De 

vrucht is eene vierkleppige, vierhokkige en veelzadige zaeddoos. 

— Het zyn gewoonelyk kruidachtige planten met eenvoudige 

bladen. 

De plant heeft bloembladen en acht poederdraden .…....…......« 2. 

Er zyn geene bloembladen en vier poederdraden.......... ISNARDIA . 

6 Gele oem odes ders aar ddharsdeds doen den dadedo OENOTHERA. 

Rozerofpurpere bloemkroon teterstersi ete inteletandele e..«. _EPILOBIUM. 

EPILOBIUM. L. Bastaerd Wederiek. 

De kelkbuis is een weinig langer dan het vruchtbeginsel. 

— Er zyn vier bloembladen en acht poederdraden. — De 

zaeddoos is vierkantig Iynvormig. — De zaden zyn door een 

zyde-achtig pluimtje bekroond. — De bloemen zyn roos purper. 
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- De styl en de poederdraden zyn boogvormig .…........ EB. Spicatum. 

De stylen de poederdraden zyn regt... renee tenere rete Ue 2 

9 De stempels zyn kruisvormig van elkander verwydert.... ee 

De stempels zyn aen elkander gegroeid PISTE ESE B 

5 meme Badeend as aA E SAE AE E. Hirsutum. 

De bloemen zyn klein, de bloemknoppen zyn bot............... 4. 

Behaimdenplant? sert Merer srate ars enal let e le lt ldaledaee E. Molle. 

Onhaineerofsnaekterplantisatten elan ester el atelele sie HE. Montanum. 

5 bloemen zyn groot, de bloemknoppen zyn door een punt 

$ | 
“ 

De stam heeft geene uitstekende lynen ..…….....…. E. Palustre. 

> lie slam heeft twee of vier uitstekende Iynen.. E. Tetragonum. 

A. Epilobium spicatum. Lam. Aervormend Bastaerd Wederiek. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Op vele plaetsen naby de waterkanten (Nob.) 

Te Schooten (R.) 

Te Berchem, Borsbeeck en Westerloo (V. H.) 

2. Epilobium hîrsutum. L. Rwige Bastaerd Wederiek. 

2, Bloeit van in Juny tot in September. 

Op de vochtige en beschaduwde waterkanten van ’t fort 

Stuivenberg en elders (Nob.) 

Te Tongerloo (V. H.) 

3. Epilobium molle. Lam. Zachte Bastaerd Wederiek. 

2, Bloeit van in Juny tot in September. 

Op vochtige plaetsen te Brasschaet en elders (Nob.) 

Te Berchem (V. H) 

A. Epilobium mortanum. L. Berg Bastaerd Wederiek. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Op vochtige plaetsen te Merxem en Deurne (Nob.) 

Naby den Ouden-God (V. H.) 

5. Epilobium palustre. L. Moeras Bastaerd Wederiek. 

2 Bloeit van Juny tot in September. 
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In de moerassen en vochtige plaetsen, namelyk te Kessel en 
Berlaer (Nob.) 

Tusschen Westerloo en Herselt (Kx); ’s Gravenwezel en 
Rethy (R.) 

6. Epilobium tetragonum. L. Vierhoekig Bastaerd Wederick. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Op moerasachtige plaetsen, byzonder te Borsbeeck en 
Millegom (Nob.) 

ENOTHERA. L. Ezelmin of Nachtbloem. 

De kelkbuis is veel verlengd boven het vruchtbeginsel. — 
Er zyn vier bloembladen en acht poederdraden. — De stempels 
zyn kruisvormig van elkander verwyderd. — De zaeddoos is 
vierhoekig en langworpig. — De zaden hebben geen pluimpje. 
— De bloemen zyn geel en vormen trossen. 

Eene specie : 

De bloemen zyn groot en de bloembladen zyn uitgekerfd en 
langer dan de poederdraden. 

Genothera biennis. L. Tweejarig Ezelmin of Nachtbloem. 

® Bloeit van in Juny tot in September. 

Op de steenachtige plaetsen te Waelhem naby het kasteel 
van Roozendael en te Schooten (Nob.) 

Op de vestingen van het kasteel langs den kant van ’t Kiel 
en rond de abdy van Tongerloo (V. H.) 

Tusschen Wyneghem en ’s Gravenwezel (R.) 

ISNARDIA. L. Isnaerd. 

De kelkbuis is kort en niet boven het vruchtbeginsel 
verlengd. — Er zyn geene bloembladen. — De poederdraden 
zyn viertallig. — De zaeddoos is kort en byna vierhoekig. — 

Het zyn waterachtige dikwyls zwemmende planten. — De bloe- 
men zyn kruidachtig en spruiten eentallig uit de oksels der 

bladen. 
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Eene specie : 

Isnardia palustris. L. Moeras Isnaerd. 

2} Bloeit van July tot in September. 

In de waterpoelen naby Herenthals en te Geuze-Putte; men 
vindt deze plant ook dikwyls tusschen de Peplis portula (Nob.) 

Tusschen Werchter en Tremeloo (Kx.); tusschen Gheel en 

Tongerloo (V. H.) 

BO: Familie. 

CIRCAACEEN. 

Tweeslachtige regelmatige bloemen. — De kelk is eenbladig 
en beeft twee afvallende verdeelingen. — Er zyn twee bloem- 
bladen en twee poederdraden. — De styl is draedvormig en de 
stempel byna tweelobbig. — De vrucht is droog, niet open- 

barstend en houd twee eenzadige zaedhokjens in. — De bladen 
zyn tegenovergesteld, enkel en zonder schudblaedjens. — De 

bloemen vormen trossen. 

Een geslacht : 

CIRCA. L. Stevenskruid. 

De bloembladen hebben eene diepe insnyding. — De vrucht 
is met haekvormige hairen bezet. 

Eene specie : 

De bloemen zyn wit, dikwyls met roos gestreept en hebben 

geene schudblaedjens. 

Ciresea lutetiana. L. Gemeen Stevenskruid. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

In de beschaduwde bosschen, achter de Donck te Eeckeren 

(Nob.) 
Rond Wilrvek en in het bosch van Tongerloo (V. H.) 

Te Wyueghem (R.) 
14. 
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37e Familie. 

HALORAGEEN. 

Tweeslachtige of eenhuizige regelmatige bloemen. — De kelk 

is eenbladig en heeft vier verdeelingen. — De bloembladen zyn 

viertallig , zy ontbreken dikwyls. — Er zyn vier of acht 

poederdraden. — De vrucht is droog, niet openbarstend, vier- 

hokkig, of eenhokkig door de vernietiging van de midden- 

schutsels. — Het zyn zwemmende of onder water liggende 

kruiden. 

Een geslacht : 

WYRIOPHYEEUM. VarrLant. Vedergroen. 

Eenhuizige bloemen. — De bloembladen ontbreken dik- 

wyls in de vrouwelyke bloemen. — Gewoonelyk acht (zeld- 

zamer vier) poederdraden. — De vrucht is vierhoekig en 

verdeeld zich in vier niet openbarstende zaedhokjens. — De 

bladen zyn vinspletig met hairvormige verdeelingen. 

De bloemschudblaedjens zyn kamvormig........ M. Verticillatum. 

De bloemschudblaedjens zyn effen of getand..............…er. 2. 

De mannelyke bloemen vormen eene kromgeboogene bloemair voor 

GLE Hen VD A ESE ES M, Alterniflorum. 

De mannelyke bloemen vormen eene niet kromgeboogene bloemair 

Woorden sdvontossdonsdesddes end oden M. Spicatum, 

1. Myriophyllum vertieillatum. L. Kransbloemig Vedergroen. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

In de stilstaende wateren en in heide vennen te Putte 

en elders (Nob.) 

Te Westerloo (V. H.); Merxem (R.) 

2. Myriophyllum spicatum. L. Airdragend Vedergroen, 

4 Bloeit van in Juny tot in September. 
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In de grachten en moerasachtige wateren, op dezelfde 

plaetsen als het voorgaende (Nob.) 

In de Kempen (V. H.) 

3. Myriophyllum alterniflorum. D. CG. Beurt-bloemig Vedergroen. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

In de grachten rond Tongerloo (V. H.) 

38e Familie. 

OMBELLIFEREN. 

Tweeslachtige of veelachtige bloemen, zeldzaem worden 
zy tweehuizig door onvolmaekten wasdom. — De bloemen 
zyn regelmatig of somtyds zyn de bloembladen ongelyk. — 

De schyf van den kelk is hier afgekapt, daer ontbreekt , of 

daer is hy vyfdeelig. — Er zyn vyf poederdraden en twee stylen. 

— De vrucht (tweedigtpitvrucht) is samengesteld van twee 
eenzadige niet openbarstende zaedhokjens; deze scheiden zich 

van elkander wanneer zy ryp zyn en blyven dan hangen aen 
de boveneinde van een midden colon welke men zaedhanger 

(columelle of carpophore) noemt. — De zaedhokjens hebbea 

eene regie of ingebogene binnenzyde : op hunuen rug vindt 
men vyf ribben (eerste ribben of hoofd-ribben); die eerste 
ribben zyn van elkander afgezonderd door tusschenruimtens 
welke men dalletjens (wallecules) noemt. — In de dalletjens 
tusschen de hoofd-ribben vindt wen er dikwyls nog andere, die 

men tweede ribben of by-ribben noemt. De hoofd en by-ribben 
zyn soms in vleugels verlengd. — Onder de dalletjens zyn 

gewoonelyk gekleurde hars-inhoudende vaten geplaetst, men 

noemt ze bandjes (vilt). — De zaden zyn aen de zaedhokjens 

gewassen, zeidzaem zyn ze vry. — Het zyn kruidachtige 

planten ; de bladen, in ’t algemeen samengesteld, zyn 

beurtelings geplaetst, en hebben geene schudblaedjens. — 

AENMERKING : Om deze planten goed te bestuderen moet men rype vruchten hebben, 
welke men doorsnydt, 
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De bloemen vormen gewoonelyk samengestelde schermen, welke 
dikwyls aen hunnen voet een omwindsel van schudblaedjens 
(involucre) bezitten; iedere hoofdsteng van de scherm draegt 

eene bloem, of wel een schermtje dat gewoonelyk door een 

omwindseltje (involucelle) omringd is. 

Schildvormige, rondachtige bladen.............. .…. _ HYDROCOTYLE. 

Desbladen zynrnietschildvormug betert tere lers te ere steteelans eters jnlete nne. 2. 

Effene bladen... Tok PEN 0 REE .s..  BUPLEVKUM. 

De bladen zyn min of meer ingesneden, .............veen eeen 5. 

Palmvormige bladen met diepe lobben ..............-…. SANICULA 

De bladen zyn tot aen den bladsteel ingesneden ............... 4. 

Desyruchtmusimetpuntensbedektrnn seren erat eeie let et ee vele De 

Deiwruchtheeltseeenes punten sims teei enten teens Nlele Nee in ei 

De vrucht is bekvormig verdunt ................ e.…«. _ ANTHRISCUS. 

De vrucht is niet bekvormig verdunt .…............ ver. RAGE 

De punten zyn zonder orde op de vrucht geplaetst; de steng is 

behaird en zyne hairen zyn naer onder geboogd....... TORILIS . 

De punten zyn op reijen geplaeltst, de hairen van den steng zyn 

mietandgersendersgeboopdmnke eere stellin diet etelle ee ese vi 

ingesnede bladen samengesteld omwindsel. .…........... DAUCUS . 

De punten zyn dik en styf, het omwindsel ontbreekt, of wel hetis van 

effene blaedjeius samengesteld... Les ofer CAUCALIS » 

Er is een zeer lange bek aen de vrucht... dese vee SCANDIX. 

De bek ontbreekt of wel is hy zeer kort .………........ereeene. Arts SE) 

De vruchtis rugelings geprengdrfnsenen been eipvelstete elen ales eed 0E 

De vrucht is niet rugelings geprengd .……...........ssssarvenne 12. 

10 Desbloemenmzynsgeelkierurererter veraretennvevetalelele le stele laters lefellspole .. PASTINACA . 

Deibloemenszyntwitpen sdvers es evaleveleieie POOH EEDE an eo 1. 

. vrucht heeft lange dunne punten; er is een van min of meer 

De bloembladen zyn ongelyk; er zyn er twee groote welke eene diepe 

A1 | insnyding hebbe. VINE 00 0 Hoa O HSG HERACLEUM.. 

De bloembladen zyn omtrent gelyk en weinig uitgekerfd. PEUCEDANUM. 

Desvruchtineeftsbreeder vleugels kit tee stelnaltete ete ele at ete lj 15. 

De vrucht heeft zeer smalle of geene vleugels...............« cds 

Bi De bladverdeelingen zyn langworpig, maer breed. ......... ANGELICA . 

2 ‘| pe bladverdectingen zyn zeer smal en lynvormig ........…. SELINUM . 
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ir he vrucht is cylindervormig..............« REE TIE 158 

De vrucht is zydelings Gra LTD: oEdornde SDE Be ETAO 

15 De bloemen geel; de blad. hebben lyuvormige verdeelingen FOENICULUM. 

De bloemen wit of roos; de bladverdeelingen zyn niet lynvormig.. 16. 

ij, vrucht is bolvormig en heeft achttien ribben; de kelk heeft Iynvor- 

46 mige GAMEN Hod ABS IEI TE OE BE JOSE ««.. CORIANDRUM. 

iivoemige of langworpige vrucht met tien ribben … Reo Caen 7 

Eivormige vrucht, eenzadige omwindseltjens......... ...» ZETHUSA. 

Ke Langworpige vrucht, regelmatige omwindseljens ...….......... 48. 

De kelk heeft vyf aengroeijende tanden: de bloemen zyn wit OENANTHE. 

18 Ë zyn geene tanden of ten minste zyn niet aengroeijend ; de bloemen 

zymnbleeksgeln ne istsleteteleinestere dopdecdesdaossdddaoopoodoe BUUR 

Ng. zyn noch radnele noch omwindseltjens . tellen Or 

19 ne omwindsel ontbreekt somtyds, maer nooit ontbreken de om- 

windseltjens.....… NEN apel etend ereveld ee IEA 

De bladen zyn palmvormig ingesneden, ieder bladlid is drie- 

90 GEEN doadded ane IA SUSE NEN IE Id ZEGOPODIUM . 

E bladen zyn gevind-=ingesneden. >en... ae steet ee 4. 

Witte groenachtige bloemen ..…............... RN tepenefede APIUM. 

4 Kver loem ennn nete rj hets jetels oebooct goose PIMPINELLA. 

Ee AOL ORO OL OE 25. 

De kelk heeft byna geene tanden .…..........…v.ee. fer lele Ar Ie 

peaner tanden, de zaedhokjens zyn byna bolvormig... …. CICUTA. 

25 « ie tanden zyn kort of lynvormig, de zaedhokjens zyn langworpig 

| SMVO ares e ntereneken stel dtele AES DSE AIEE .. SIUM. #% 

B | De dwarsdoorsnede der zaden is bynacirkelvormig … ........en. Zi. 

De dwarsdoorsnede der zaden is hoefyzer-vormig........…. obasa Ce 

De vrucht is byna bolvormig en heeft tien ribben …..... «..» CONIUM. 

De vrucht is langworpig of lynvormig .……............ od eela reden 207 

B | De vrucht is aen het boveneinde bekvormig verlengd. ANTURISCUS. 

De vrucht is niet bekvormig .…............ve.««.«« CHOEROPHYLLUM. 

Geelachtige bloemen …..……. PINO EE SD ... PETROSELINUM. 

Ee bloemen. BADDE BESSEN ee DE CARUM. 

- Tot gemak der eerstbeginnende sluiten wy hier in een der twee geslachten 
Heliosciadium en Sium, welko moeijelyk van elkander kunnen onderscheid worden, 
maer wy zullen dit in acht nemen , wanneer wy de speciën dezor geslachten 
beschryven zullen. \ 
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1*° FamiliesVerdeeling : Orthospermeën. Het zaed is 

plat of rondachtig op den binnen kant. 

SANICULA. Tourn. Breukkruid. 

De kelk beeft vyf bladachtige lobben. — De vrucht is byna 

bolvormig en met ongeboogde stekers bezet. — De bloemen 

zyn veelachtig; de scherm is samengesteld en onregelmatig : 

leder schermtje maekt een bloemhoofdje uit. — Er is een 

omwindsel en er zyn omwindseltjens. — De bladen zyn niet 

doornachtig. — De bloemen zyn wit of roosachtig. 

Eene specie : 

Sanicula Europea. L. Europisch Breukkruid. 

2 Bloeit in Mei en Juny. 

In de boschjens te Mortsel, naby den Ouden God (Nob.) 

Te Exterlaer (V. H.) 

HYDROCOTYLE. Tourn. Waternavel. 

De kelk heeft geene tanden. — De bloembladen zyn eivormig, 

effen en scherp. — De vrucht is lensvormig en langs den kant 

geprengd. — De zaedhokjens hebben vyf ribben, de middenste 

is kielvormig, de zydelingsche zyn draedvormig en de twee an- 

dere byna niet zigtbaer. 

Eene specie : 

Schildvormige bladen; de bloemen zyn wit en op bloem- 

stelen, welke uit de oksels der bladen spruiten, geplaetst. 

Hydrocotyle vulgaris. L. Gemeene Waternavel. 

2 Bloeit van Juny tot in September. 

In de vochtige weiden en op de kant der moerassen en der 

grachten te Duffel, Lent en elders (Nob.) 

Te Brasschaet (V. H.) 
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CICUTA. L. Waterscheerling. 

De kelk heeft breede vliesige tanden. — De zaedhokjens zyn 

byna bolvormig en hebben vyf vereffene ribben. — Er is geen of 

byna geen omwindsel, maer de omwindseltjens zyn van menig- 

vuldige blaedjens samengesteld. 

Eene specie : 

Cicuta virosa. L. Vergiftige Waterscheerling. 

2. Bloeit van Juny tot in September. 

Op de kant der grachten en der moerassen te Hoboken en op 
t Vlaemsch-Hoofd tegen de Schelde (Nob.) 

Te Hoboken en te Westerloo (V. H.); te Rethy (R.) 

ZEGOPODIUM. L. Zevenblad. 

De kelk heeft geene tanden. — De vrucht is zydelings 

geprengd. — De zaedhokjens hebben vyf draedvormige ribben, 

en er zyn geene bandjens in de tusschenruimtens. — De bladen 

zyn palmvormig ingesneden en hebben drie verdeelingen welke 

ieder drie insnydingen hebben. — Er zyn noch omwindsels, 

noch omwindseltjens. 

Eene specie : 

MEgopodium podagraria. L. Gemeen Zevenblad. 

2 Bloeit van Mei tot in July. 

Onder de hagen en op vochtige plaetsen, byna overal zeer 

gemeen (Nob.) 

CARURI. Kocu. Karwei. 

Kelk zonder tanden. — Zydelings geprengde vrucht. — 
Langworpige of lynvormig-langworpige zaedhokjens met vyf 
draedvormige ribben ; de tusschenruimtens zyn met een bandje 
voorzien. — Het omwindsel en de omwindseltjens zyn van een 
of meer blaedjens samengesteld, welke zeldzaem ontbreken. 
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Eene specie : 

Het omwindsel is gewoonelyk van een blaedje samengesteld, 

de bladverdeelingen zyn in langworpige, scherpe onderver- 

deelingen gesneden. 

Carum Carvi. L. Kervel Karwei. 

@® Bloeit van in Juny tot in September. 

In de weiden tusschen Lier en Duffel (Bommer.) 

* PETROSELINUM. Horrm. Peeterselie. 

Kelk zonder tanden. — De bloembladen zyn effen of zeer wei- 

nig uitgekerfd (en dit geschiedt door de inbooging van hun puntje.) 

De vrucht is eirond en zydelings geprengd, of diep ingekerfd. 

— De zaedhokjens zyn langworpig en de tusschenruimten 

hebben een bandje. — Het omwiadsel is van twee of dry 

blaedjens samengesteld, de omwindseltjens zyn van een ver- 

schillig getal blaedjens samengesteld. 

Eene specie : 

Geele groenachtige bloemen : 

* petroselinum sativum. Horen. Tuin Peeterselic. 

@> Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Word algemeen in de moestuinen gekweekt, uitwelke hy 
somtyds ontsnapt, waerdoor men hem by gevolg onder de 
hagen vindt (Nob.) 

APIUN. Horrm. Selder. 

De kelk heeft geene tanden. — De vrucht is byna tweemaglig. 
— De zaedhokjens zyn byna bolvormig en hebben vyf draed- 
vormige ribben, de tusschenraimtens houden een bandje in. 
— Er zyn noch omwindsels, noch omwindseltjens. — De 

bloemen zyn groenachtig wit. 
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Eene specie : 

Apium graveolens. L. Moes-Selder. 

@ Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Op het Vlaemseh-Hoofd, te Hoboken en langs de Schelde in 

de Polders (Nob.) 

SHURE. L. Eppe. 

Eerste ondergeslacht : HELOSCHIADIUWM. Kocu. Moeras- 

scherm (Nob.) 

De kelk heeft vyf korte tanden. — De bloembladen zyn effen. 

— De vrucht is zydelings geprengd en diep ingekerfd. — 

De zaedhokjens zyn langworpig met vyf draedvormige ribben; 

de tusschenruimtens houden een bandje in. — De zaedhanger 

is ouverdeeld. — Het omwindsel is uit vyf verscheidene blaed- 

jens samengesteld of wel het ontbreekt, de omwindseltjens zyn 

door verscheidene blaedjens gevormd. 

De onderste bladen zyn hairvormig verdeeld... H. Inundatum. 

De onderste bladen zyn niet hairvormig verdeeld..............…. 2. 

De scherm is zittend of zeer kort gesteeld .…….....…. H. Nodiflorum. 

Deischermhiszeerslang gesteelde Anier settelen H. Repens. 

1. Helosciadium imundatum. Kocu Water Moerasscherm (Nob ) 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

In de moerassen naby Arendonck (Nob ) 

Tusschen Wechter en Tremeloo (Kx.); rond Westerloo (V.H.) 

2. Melosciadium nodiflorum. Kocu. Knoopbloemige Moeras- 
scherm (Nob.) 

2 Bloeit van July tot in September. 

In de grachten en moerasachtige weiden nevens de Oude 

Nethe, naby Grobbendonck en elders (Nob.) 

In de Herenthalsche vaert, te Borgerhout en Deurne (V. H.) 

’s Gravenwezel, Wyneghem, Schilde (R.) 
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3. Helosciadium repens. Kocu. Krwipende Moerasscherm. 

2, Bloeit van in Juny tot in Augustus. 
In de moerassen tusschen Gymel en Herselt (Kx) 

Tweede ondergeslacht : 

SIUrI. L. Water-Eppe. 

De kelk heeft vyf korte tanden. — De bloembladen zyn uit- 

gekerfd. — De vrucht is zydelings geprengd en diep ingekerfd. 
— De zaedhokjens zyn langworpig en‘hebben vyf draedvormige 

ribben; er zyn verscheidene bandjens in de tusschenruimtens. 

— De zaedhanger is tweedeelig. — Het omwindsel en de 
omwindseltjens zyn door verscheidene effene of ingesnedene 

blaedjens gevormd. 

De verdeelingen der bladen zyn zeer fyn getand; de stylen zyn 

(OEE NOL IN RITA OE ID S. Latifolium. 

De verdeelingen der bladen zyn diep ingesneden; de stylen zyn aen 

SUNMKONHErEIndERVELd INU Enea veters velen verevenen S. Angustifolium. 

1. Sium Iatifolium. L. Breedbladige Water-Eppe. 

2 Bloeit van in July tot in Augustus. 
In de moerassen en grachten te Deurne, Wommelghem en 

elders, naby de Herenthalsche vaert (Nob.) 
Tusschen Westerloo en Herselt, Oosterloo, Vilders (V. H.) 

2. Sium angustifolium. L. Smalbladige Water-Eppe. 

2} Bloeit van in July tot in October. 
In de grachten op vele plaetsen (Nob.) 
Te Berchem, Wilryck en Borgerhout (V. H.) 

’'s Gravenwezel, Wyneghem, Schilde (R.) 

PEWMPINELLA. L. Bevernel. 

De kelk heeft geene tanden. — De vrucht is zydelings ge- 
prengd. — De zaedhokjens zyn lynvormig langworpig en hebben 
vyf draedvormige ribben; de tusschenruimtens houden ver- 

scheidene bandjens in. — Er zyn noch omwindsels, noch 
omwindseltjens. 
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De bladertjens der onderste bladen zyn kort gesteeld, de stylen zyn zoo 

lang als de vrucht, de steng is hoekig-gegroefd..... P. Magna. 

De bladertjens zyn zittend, de stylen zyn korter dan de 

vrucht, de steng is bynaeffen......... iele vageavertele gels P. Sazifraga. 

1. Pimpinella magna. L. Edele Bevernel. 

2 Bloeit van in Juny tot in September, 

In de weiden te Waelhem, Duffel en elders (Nob.) 

Op de vestingswerken der stad en tusschen Borgerhout 

en Berchem (V. H.) 

2. Pimpinella Saxifraga. L. Verschilbladige Bevernel. 

2 Bloeit van in Juny tot in October. 

In het Cuytenhoeven bosch, digt by Westerloo (V. H) 

De varieteit (5 dissecta (P. Pratensis, Thuil.) die zich 

onderscheidt door zyne bladen welke in Iynvormige lobben 

gesneden zyn, groeit op zandachtige plaetsen, tusschen 

Westerloo en Herselt (Kx.) en is zeer overvloedig op de baen 

van Antwerpen naer Turnhout (R.) 

ETEWSA. L. Honds-Peeterselie. 

De kelk heeft geene tanden, de vrucht is bolvormig. — De 

zaedhokjens hebben vyf dikke uitstekende ribben; zy zyn dik 

en de zydelingsche ribben zvn een weinig gevleugeld. — Het 

omwindsel is eenbladig of wel het ontbreekt ; de omwindseltjens 

zyn van bladertjens naer den buitenkant geworpen samengesteld. 

Eene specie : 

De oimwindseltjens zyn van drie bladertjens samengesteld, 

welke langer zyn dan het schermtje. 

Ethusa Cymapium. L. Vergiftige Honds-Peetersclie. 

D Bloeit van in July tot in October. 

In de moestuinea, in vochtige velden, enz. (Noh, » 5 
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De plant welke zeer goed op de Peeterselie (Petroselinum sativum) gelykt, is een groot 

vergift en heeft dikwyls ernstigo ongelukken veroorzaekt. Opdat meu des te gemakkelyker 

dezo twee planten van elkander onderscheiden zou, duiden wy hier hunne kenteekens neven 

elkander aen : 

PETROSELINUM SATIVUM. Horrx. 

De bladen zyn ligt groen. 
De vrucht is eivormig en heeft byna 

geene ribben. 
De bloemen zyn groenachtig. 
Het omwiudseltjen is regelmatig en 

vau ongeveer acht bladerijens samen— 
gesteld. 

De slam is gegroefd. 

ETOUSA CYNAPIUM. L. 

De bladen zyn donker groen. 
De vrucht is bolyormig en heelt vyf 

uitstekende ribben. 
De bloemen zyn wit. 
Er is een omwindseltje van drie naer 

den buitenkant geworpene bladertjens 
samengesteld. 

De stam is eylindervormig , dikwyls 
met rood geplakt en altyd bestoven. 

De plant heeft geenen aengenamen 
reuk. 

Wanneer men de plant tusschen de 
vingers plettert, levert zy eene aenge- 
name geur op. 

ENANENE. Torkruid. 

De tanden van den kelk groeijen na de bloeijing aen. — De 
vrucht is langworpig , bol- of eivormig. — De zaedhokjens 

hebben botte ribben en er is een bandje in iedere tusschen- 
ruimte. — Het omwindsel ontbreekt of wel het is van verschei- 

dene blaedjens samengesteld ; de omwindseltjens zyn door 

verscheidene blaedjens gevormd. De bloemen zyn wit. 

De schermen zyn meestendeels zydelings geplaetst en met de bladen 

tegenovergesteld ; de blaedjens der bovenste bladen zyn ingesneden- 

gelande fenn aj AR eer en EEN ‚…….. Oe. Phellandrium. 

De schermen eindigen den plant; de blaedjens der bovenste bladen zyn 

dun, langworpig en effen... ‘ di 2 

_ùn 

t Iedere scherm draegt twee, drie of vier steeltjens en deze zyn weinig 

) langer dan de schermijens.,.............…. «….... Oe. Fistulosa. 

| 
to 

r zyn meer dan vyf steeltjens, zy zyn veel langer dan de schermtjens 5. 

oi 

E 

Het omwindsel ontbreekt of wel het is eenbladig.. Oe. Peucedanifolia. 

H et omw. is van meer dan drie bladen samengesteld Oe.Pimpinelloïdes. 

1. Genanthe Pheilandrium. Lam. WWater-Venkelig Forkruid. 

Phellandrium aquaticum, L. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

In de grachten en diepe waterpoelen te Deurne, Wyneghem 

en elders (Nob.) 

Schooten, ’s Gravenwezel, Schilde (R.) 
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2. Oenanthe fistulosa. L. Buizig Torkruid. 

24 Bloeit in Juny en July. 

Op de kant der moerassen en in de grachten op vele plaetsen 

en byzonder in eene gracht tusschen de wandelwerken en de 

Leopolds-Lei en in de Polders (Nob.) 

Te Austruweel en te Westerloo (V. H.) 

3. Oenanthe pimpinelloïdes. L. Bevernellig Torkruid. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Op den boord der stilstaende wateren tusschen Westerloo en 

Herselt (V. H:) 

4. Oenanthe peucedanifolia. L. Varkens-Venkelbladig Torkruid. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

In de vochtige weiden te Tongerloo (V. H.) 

FENICULURE. Apans. Venkel. 

De kelk heeft geene tanden. — De vrucht is byna cylinder- 

vormig. — De zaekhokjens hebben vyf weinig uitstekende 

ribben. — De bladen zyn linievormig verdeeld. — Het om- 

windsel en de omwiadseltjens ontbreken byna. — De bloemen 

zyn geel. 

Eene specie : 

Aromalische plant; de verdeelingen der bladen zyn zeer lang. 

* peenieulum officinale. ArL. Genees-Venkel. 

Anethum Foeniculum. L. 

2 Bloeit in July en September. 

Wordt in Engeland en midden Europa in ’t wild gevonden, 

en hier te lande voor zyne vruchten in de hoven gekweekt (Nob.) 

SELENUW Horrm. Dill. 

De kelk heeft geene tanden. — De vrucht is ruggelings ge- 

prengd. — De zaedhokjens hebben vyfgevleugelde ribben; de drie 
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ruggelingsche ribben zyn smaller gevleugeld dan de twee zyde- 

lingsche. — De tusschenruimtens houden een bandje in; som- 

tyds zyn er twee bandjens in de zydelingsche tusschenruimtens. 

— Het omwindsel onbreekt of wel het is van een of twee 

blaedjens samengesteld: — De omwindseltjens zyn van ver- 

scheidene blaedjens samengesteld. 

Eene specie : 

Selinum Carvifolia. L. Kervelbladige Dill. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Op verschillende moerasachtige plaetsen in de Kempen (Nob.) 

Te Tongerloo (V. H.) 

ANGELICA. L. Engelwortel. 

De kelk heeft geene tanden. — De bloembladen zyn lans- 
vormig en effen — De vrucht is ruggelings geprengd. — De 

zaedhokjens zyn langworpig ; hunne drie rugribben zyn draed- 
vormig; de tusschenruimtens houden een bandje in. — Het 

omwindsel ontbreekt ot wel het is een- of tweebladig. — De 
omwindseltjens zyn van verscheidene blaedjens samengesteld. 

Eene specie : 

Angelica sylvestris. L. Bosch Engelwortel. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

In de weiden en vochtige bosschen naby de Gitschotel (Nob.) 

Te Berchem en Deurne (V. H.) 

PEUCEDANUM. Kocu. Varkens-Venkel. 

De kelk heeft vvf tanden welke zeldzaem ontbreken. — De 

bloembladen zyn effen of weinig uitgekerfd : zy zyn alleenelyk 

aen den punt ingeboogd. — De vrucht is ruggelings geprengd. 
— De zaedhokjens zyn platgedrukt, langworpig of cirkelrond 

en vvfribbig. — De drie rugribben zyn draedvormig en weinig 

uitstekend, de andere zyn verbreed en hebben een min of meer 
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dunne vleugel. — De tusschenruimtens houden een of zeld- 
zamer drie bandjens in. — Het omwindsel en de omwind- 
seltjens zyn van verscheidene blaedjens samengesteld, zeld- 

zaem ontbreken zy of zyn slechts een of driebladig. — De 
bloemen zyn wit of zeldzamer groenachtig wit. 

Eene specie : E 

Het omwindsel is van menigvuldige blaedjens samengesteld ; 

deze hebben een breed vleeschachtige boord; de bloemen zyn 
wit; de bladverdeelingen zyn ingesneden ea Iynvormig; de 
vrucht is langworpig. 

Peucedanum palustre. Moencu. Moeras Warkens-Venkel of Melk- 

Eppe. 

2 Bloeit in July en Augustus. 

In de moerasachtige weiden op vele plaetsen (Nob.) 

Te Wyneghem, Schooten, ’s Gravenwezel (R.) 

PASTINACA. Tournr. Pastinake. 

De kelk heeft geene tanden. — De bloembladen zyn effen 
en binnenwaerts opgerold. — De vrucht is ruggelings geprengd, 

de zaedhokjens zyn plat gedrukt, ei- of cirkelrond. — De drie 
rugribben zyn draedvormig; de tusschenruimtens houden een 

bandje in, dat korter is dan de ribben. — Het omwindsel 

en de omwindseltjens ontbreken of zyn een- of tweebladig. — 

De bloemen zyn geel, en de bladen eenvoudig gevind. 

Eene specie : 

De verdeelingen der onderste bladen zyn zeer breed. 

Pastinaca sativa. L. Tuin Pastinake. 

@& Bloeit in July en Augustus. 

In vochtige beemden te Hoboken en Hemixem, doch niet 

overvloedig (Nob.) 

De varieteit (3 edulis D.G, wordt in de moestuiren voor hare 
wortels gekweekt; zy onderscheidt zich door dit, dat de wortel 
dik en vleeschachtig is en de bladen onhairig. 
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HERACLEUM. L. Heelkruid. 

Vyftandige kelk. — De bloembladen zyn eirond en uitgekerfd. 

— De buitenste van den scherm zyn zeer groot en hebben eene 

diepe insnyding. — De vrucht is ruggelings platgedrukt, ei- of 

cirkelrond , de drie ruggelingsche ribben van ieder zaedhokje 

zyn draedvormig, de tusschenruimtens houden een bandje, 

korter dan de ribben, in. — Het omwindsel is door weinige 

ribben gevormd. — De omwindseltjens zyn van menigvuldige 

blaedjens samengesteld. — De bloemen zyn wit. 

Eene specie : 

Heracleum Sphondylium. L. Gemeen Heelkruid. 

Dd Bloeit van in Juny tot in October. 

Op grasryke plaetsen (Nob.) 

DAUCUS. Tourn. Wortel. 

Vyftandige kelk, — De bloembladen zyn eirond, uitgekerfd 

en hebben een binnenwaerts gebogen punt. — De vrucht is 

eivormig; de tweede ribben zyn gevleugeld, en in, op eenen 

rang geplaetste prikkels uitgesneden. — Het omwiudsel is door 

veelsnedige blaedjens gevormd. — De omwindseltjens zyn door 

verscheidene effene of driesnedige blaedjens samengesteld. 

Eene specie : 

Daucus Carota. L. Zwinwortel of Pee. 

@ Bloeit van in Juny tot in October. 

In de weiden en vochtige plaetsen 1n de Polders, op de stads- 

vestingen, enz. (Nob.) 

Te Berchem (V. H.) 

De varieteit 3 sativus wordt in de moestuinen voor de wortel 

gekweekt. 
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Pie Familie-Verdeeling : Campylospermeën. De binnen- 

zyde van het zaed is diep gegroefd; zyne dwarsdoorsnede is 

hoefyzervormig. 

TORILIS. Horrw. Doornzaed. 

De kelk heeft vyf lansvormige tanden. — De vrucht is zyde- 

lings geprengd. — De zaedhokjens zyn langworpig, met vyf 

draedvormige, dikwyls eenige scherpe puntjens dragende eerste 
ribben, en vier ribben welke met op verscheidene reijen ge- 

plaetste doorntjens of wratjens bedekt zyn. — Het omwindsel 

ontbreekt of is veelbladig; de omwindseltjens zyn veelbladig. — 

De steng is met neergeslagene hairen bedekt. 

De schermen zyn zittend of hyna zittend. de bladen tegenover- 

1 gesteldheden Je EE BE SPEEN T, \Nodosa. 

De schermen zyn lang gesteeld en eindigen de plant............ 2. 

Kleine plant; het omwindsel ontbreekt of is onbeduidend 7. Infesta. 

Hooge plant; bet omwindsel is veelbladig........... T., Anthriscus. 

1. Torilis Anthriscus. Guer. Hegge Doornzaed. 

@) Bloeit van in Juny tot in September. 
Onder de hagen, naby de wooningen , enz. overal (Nob.) 

2. Torilis infesta. Kocu. Vyandig Doornzaed. 

@) Bloeit van in July tot in September. 
Op steenachtige plaetsen aen de nieuwe dok (Nob.) 
Digt by het kasteel (V. H.) 

3. Torilis nodosa. GAERTN. Geknoopt Doornzaed. 

Dd Bloeit in Juny en July. 
In de weiden op zware gronden in de Polders (Nob.) 

Te Austruweel (V. H.) 

ANTHRISCUS. Horru. Stekelzaed. 

De kelk heeft geene tanden. — De vruchtis verlengd, in eenen 

bek die tien ribben heeft en korter is dan de zaedhokjens; deze 

zyn zonder ribben en zonder bandjens. — De zaedhokjensdrager 
16 
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is vry en tweedeelig aen het boveneinde. — Er is geen omwindsel 
en de omwindseltjens zyn een- of meerbladig. — De bloemen 

zyn wit. 

{ De vrucht is met doorntjens bezet... A. Vulgaris. 

\ De vrucht is zonder doorntjens. …‚……. oa gontsjele oostelsisen stone eeen 2e 

5 \ De schermen zyn zittend, de bladen tegenovergesteld A. Gerefolium. 

X | De scherm is gesteeld en eindigt de plant .........…« A. Sylvestris. 

1. Anthriscus vulgaris. Pers. Puntig Stekelzaed. 

Dd Bloeit van in April tot in Juny. 
Op de puinhoopen en steenachtige gronden, naby het 

kasteel (Nob.) 

Rend de stad (V. HI.) 

* 2. Anthrisecus Cerefolium. Horru. Kervel of Tuin Stekelzaed. 

D Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Wordt in de moestuinen gekweekt (Nob.) 

3. Anthriscus sylvestris. Horrm. Wild Stekelzaed. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 
In de weiden, en op woeste en onbebouwde plaetsen, te 

St-Willebrords en overvloedig op het Vlaemsch-Hoofd (Nob.) 
Te Deurne en Borgerhout (V. H) 

CH EROPHYELELUM. Schade-Ker vel. 

De kelk heeft geene tanden. — De vrucht is zydelings ge- 

prengd. — De zaedhokjens zyn blinkend , langworpig-Iynvormig 

en niet bekvormig verlengd. — Er zyn vyf eerste ribben, deze 
zyn bot en strekken zich tot aen het ondereinde van het zaed- 

hokje uit. — Er zyn geene tweede ribben ; de tusschenruimtens 

houden een bandje in. — Het omwindsel ontbreekt of is een 

of tweebladig. — De omwindseltjens zyn van verscheidene 
blaedjens samengesteld. 

Eene specie: 

De steng is verdikt onder de knoopen, met bruin-roode 
plakken gekleurd, en aen zynen voet met ruwe hairen bezet, 
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Chserophyilem tennutum. Lb. Dulle Sehade- Kervel. 

@) Bloeit in Juny en July. 

Onder de hagen, in de bosschen overal (Nob.) 

SCANDEK. GaurtN. Kam- Kervel. 

De kelk heeft geene tanden. — De vrucht is zydelings 

geprengd. — De zaedhokjens zya niet met punten bezet, zy 

zyn langworpig en door een Iynvormigen bek verlengd, 

welke veel langer is dan het zaedje; zy hebben vyf botte weinig 

uitstekende eerste ribben ; er zyn geene tweede ribben; de tus- 

secbenruimtens houden weinig zigtbare of geene bandjens in. — 

Het omwindsel ontbreekt of wel het is eenbladig ; de omwind- 

seltjens zvn van verscheidene blaedjens samengesteld. 

ene specie : 

De bek is ten minste vier mael zoo lang als het zued. 

Scandix Pecten-Weneris. L. Vrouwen Kam-Kervel. 

D Bloeit van in Mei tot in September. 

In de velden te Berchem; op ’t Kiel, enz. (Nob.) 

Te Berchem en Deurne (V. H.) 

CONIUM. Ì. Scheerling. 

De kelk heeft geene tanden. — De vrucht is byna bolvormig 

en zydelings geprengd. — De zaedhokjens hebben geene 

doornen of puntjens, zyn eivormig en niet bekvormig verlengd ; 

zy hebben vyf uitstekende bogtige eerste-ribben ; de bandjens 

zyn onzigtbaer. — Het omwindsel en de omwindseltjens zyn 

van drie tot vyf blaedjens samengesteld. 

Eene specie : 

De stam is met purpere vioolachtige plekken bedekt; de 

bladen der omwindseltjens zyn naer onder geboogd. 
/ 
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Conium maculatum. L. Gevlekte Scheerling. 

@) Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Op de puinhoopen en boorden der wegen in de Polders 

tegen den dyk der Schelde, op het Vlaemsch-Hoofd en te 

Hoboken (Nob). 

Op Stuivenberg, en te Merxem (V. H.) 

$P Familie. 

HEDERACEEN. 

'T weeslachtige regelmatige bloemen. — Er zyn vier of vyf kelk- 

bladen; zy zvn buisvormig aen elkander gegroeit. — De bloem- 

bladen zyn vier- of vyftallig; zy zyn met de poederdraden 

(welke ook vier- of vyftailig zyn) op het boveneinde van de 

kelkbuis geplaetst. Er is maer eene styl. — De vrucht is 

bees-of steenvruchtachtig en is gewoonelyk vyf- of min-hokkig; 

ieder hokje houdt maer een zaedkorrel in, — De bloemen zyn 

scherm- of bloemtuilvormig verzameld. 

Klimmende plant; beurtelings geplaetste bladeu.......…. «.… HEDERA. 

Niet klimmende plant ; tegenovergestelde bladen........... CORNUS . 

HEDERA. Tourn. Veyl. 

Vyftandige kelk. — Vyf bloembladen. — Vyf poederdraden. 

— Vyf- of min-hokkige bees. — Voortdurende beurtelings ge- 

plaetste bladen. 

Eene specie : 

Hedera Helix. L. Klim-Veyjl. 

R Bloeit in September en October. 

In de bosschen, tegen de boomen en oude muren opklim- 

mende, byna overal (Nob.) 
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CORNUS. Tourn. Kornoelse. 

Viertandige kelk. — Vier bloembladen. — Vier poeder- 

draden. — Steenvruchtachtige vrucht, inhoudende eenen twee- 

hokkigen steen. — Tegenovergestelde afvallende bladen. 

Witte bloemen, kleine zwarte vrucht. ............…. GC. Sanguinea. 

Geele bloemen ; groote roode vrucht...................….. C. Mas. 

1. Cornus mas. L. Mans Kornoelie. 

bh Bloeit in Meert en April. 

Wordt gekweekt (Nob.) 

2. Cornus sanguinea. L. Bloed Kornoelie. 

hb Bioeit in Mei en Juny. 

In de bosschen te Berchem en Mortsel (Nob.) 

Te Contich en Wilryck (V. H.) 

40° Familie. 

LORANTHACEEN. 

Eenslachtige bloemen. — Mannelyke bloemen : De kelk is 

vleeschachtig , buisvormig. Er is geene bloemkroon. Er zyn vier 

poederdraden ; hunne helmknopjens zyn zittend en aen de kelk 

gewassen. — Vrouwelyke bloemen : De kelk is viertandig. De 

bloemkroon is van vier vleeschachtige schelpvormige bloem- 

bladen samengesteld. De vrucht is eene eenhokkige eenzadige 

bees. — Het zyn woekerplanten welke altyd geelgroen zyn. — 

De bladen zyn tegenovergesteld, de schudblaedjens ont breken. 

Een geslacht : 

VISCUM. Tourn. Maerentak. 

Dezelfde karakters als de familie. 
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Eene specie : 

Witte beziën; dikke vleeschachtige bladen. 

VWiscum album. L. Witvruchtige Maerentak. 

Db Bloeit van in Meert tot in Mei. 

Men treft deze woekerplant zeer zeldzaem in onze provincie 

aen, tenzy als dan op essche, appel en andere boomen. 

AR: Familie. 

GROSSULARIEËN. 

Tweeslachtige (of eenslachtige door onvolmaekten wasdom) 
regelmatige bloemen. — Gekleurde aen elkander gegroeide 

kelkbladen. — Er zyn vyf of zeldzamer vier bloembladen, ge- 
woonelyk zeer klein, welke in de keel van den kelk geplaetst 

zyn. — Er zyn vyf, zeldzamer vier, vreije poederdraden. — Er 

zyn twee (zeldzamer drie of vier) stylen. — De vrucht is eene 

eenhokkige veelzadige bees, welke door den voortdurenden kelk 

bekroond is. — Het zyn struiken met of zonder doornen. 

Een geslacht : 

RIBES. L. Aelbees. 

Dezelfde karakters als de familie. 

Gedoornde struik, de bloemen zyn een-, twee of drietallig ver- 

1 zamelden stee ree ete alas ee toers eren R. Uva crispa. 

Struik zonder doornen; veelbloemige trossen …......-... see 2. 

De bladen zyn op den onderkant met geele klieren bezet, zwarte 

9 ABN SAE 40 50 II SER GIBS ……. R. Nigrum. 

De bladen zyn zonder klieren, roode vrucht.........«« R. Rubrum. 

1. Ribes Uva crispa. L. Stekelige Aelbees. 

bk Bloeit van in Meert tot in Mei. 

Wordt zeer dikwyls ip de hagen gevonden (Nob.) 
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* 2. Ribes nigrum. L. Zwarte dclbees. 

Dh Bloeit in April en Mei. 

Wordt in de hoven gekweekt (Nob.) 

3. Rihes rubrum. L. Roode dAelbees. 

hb Bloeit in April en Mei. 

Wordt gemeenelyk gekweekt (Nob.) 

A Pste Familie. 

SAXIFRAGEEN. 

Tweeslachtige regelmatige, somtyds onvolwassene bloemen. 

— Er zyn vier of vyf min of meer door hun ondereinde aen 
het vruchtbeginsel gewassene kelkbladen. — Er zyn vier of vyf 

afvallende op den kelk geplaetste bloembladen, welke somtyds 
ontbreken. — Er zvn acht of tien vreije poederdraden welke 

op den kelk geplaetst zyn — Er zyn twee stylen en evenveel 

stempels. — De vrucht is eene een- of tweehokkige, veelzadige 

zaeddoos. — Het zyn gewoonelyk kruidachtige planten. 

Vyf bladige bloemkroou ; tweehokkige zaeddoos.....… … SAXIFRAGA . 

De bloemkroon ontbreekt; eenhokkige zaeddoos .... CHRYSOSPLENIUM. 

SAXIFRAGA. L. Steenbreek. 

Vyfdeelige kelk. — Vyf bloembladen. — Tien poederdraden. 

— Tweestylen. — Tweehokkige zaeddoos. — Witte bloemen. 

| De worteltjens zyn met bolletjens beladen... S. Granulata. 

Enkele wortel zonder bolletjens................« S. Tridactylites. 

1. Saxifraga granulata. L. Knollige Steenbreek. 

2 Bloeit in Mei en Juny. 

In de weiden, graspleinen, enz., op het Vlaemsch= 

Hoofd (Nob.) 

Naby den Ouden-God; te Bouchout (V. H.) 
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2. Saxifraga (ridactylites. L. Driedeelige Steenbreek. 

® Bloeit van in Maert tot in Mei. 

Op oude muren en zandachtige plaetsen (Nob.) 

Te Berchem en Wilryek (V. H.) 

CHRYSOSPLENIUM. L. Goudveil. 

Vier- of zeldzamer vyfdeelige kelk. — Geene bloemkroon. — 

Acht of zeldzamer tien poederdraden. — Eenhokkige door twee 

kleppen opengaende zaeddoos. — De kelk is geelkleurig. 

C. Alternifolium. 

C. Oppositifolium. 

Beurtelings geplaetste bloemen................. 

Tegenovergestelde bloemen................ee.. 

1. Chrysoplenium alternifolium. L. Beurtdladige Goudveil. 

2 Bloeit van in Maert tot in Mei. 

In de vochtige en beschaduwde plaetsen (Nob.) 

Gierle's bosch (R.) 

2. Chrysosplenium oppositifolium L. Tegenoverbladige Goudveil. 

2 Bloeit van in April tot in Juny. 

Op dezelfde plaetsen als de vorige (Nob.) 

Gierle's bosch (R.) 
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TWEEDE SCHIKKING : Eenbloembladige Planten. 

De planten, welke hiertoe behooren, hebben aen elkander 
gewassene bloembladen; dit is te zeggen, dat zy eene eenbla- 

dige bloemkroon bezitten. 

EERSTE ONDERSCHIKKING : Onderstaende 

eenbloembladige Planten. 
De bloemkroon is onder het vruchtbeginsel geplaetst. 

ABe Familie. 

ERICINEEN. 

Tweeslachtige regelmatige of byna regelmatige bloemen. — 

Kr zyn vier of vyf vreije of aeneengegroeide kelkbladen. — 
De bloemkroon heeft vier of vyf verdeelingen. — Er zyn van 
acht tot tien of zeldzamer vyf poederdraden. — De helmknop- 
jens zyn tweehokkig en openen zich door twee poriën welke 

op hun bovenpunt geplaetst zyn. — De vrucht is vier- of vyf- 

hokkig en gewoonelyk veelzadig; zy opend zich door vier, vyf, 

acht of tien kleppen. — Het zyn struikjens met effene zittende 
voortdurende bladen. 

Vyfdeelige kelk en bloemkroon; breede langworpige bladen ANDROMEDA. 

Vierdeelige kelk en bloemkroon; kleine lynvormige bladen... ... 2 

En bloemkroon is langer dan de kelk; de kelk is niet bloem- 

DIAAACHLE Aere eternet aats oa oled are dee ERICA . 

De bloemkroon is korter dan de kelk ; de kelk is bloem- 

BIA RACHLIBN rete eneelel PE deeealen ee NTEE CALLUNA . 

ANDROMEDA. L. Beijaerd (Nob.) 

De kelk is van vyf aen hun ondereinde aeneengewassene 
bloembladen samengesteld. — De bloemkroon is vyftandig en 
bolvormig. — Er zyn tien poederdraden. — Vyfhokhige zaed- 
doos. — Beurtelings geplaetste zaedbladen. 

17. 
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Eene specie : 

Andromeda polifolta. L. Witbladige Beijaerd. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

In de moerasachtige heidegronden te Loenhout en Brecht (Nob.) 

Tusschen Gheel en Meerhout (V. H.) 

Rond Herenthout (Willem); te Rethy (R.) 

CALLUNA. Saris. Bessemheide (Nob.) 

De kelk is van vier vreije bloembladachtige bladen samen- 

gesteld. — De bloemkroon is veel korter dan de kelk, klok- 

vormig en heeft vier diepe insnydingen. — Er zyn acht poeder- 

draden. — De zaeddoos is vierhokkig; hare openbarsting is 

tusschenvliesscheidend. — De bladen zyn tegenover geplaetst. 

Bene specie : 

Calluna vulgaris. SALisB. Gewoone Bessemheide, 

Erica vulgaris. L. 

Rk Bloeit van in July tot in September. 

Overal zeer gemeen op drooge zandachtige plaetsen (Nob.) 

ERICA. L. Heide. 

De kelk is vierbladig. — De bloemkroon is veel langer dan 

de kelk en viertandig. — Er zyn acht poederdraden. — De 

zaeddoos is vierhokkig met pokdeelige openbarsting. — De 

bladen zyn kransvormig op de stam geplaetst. 

Eene specie : 

Erica tetralix. L. Dop-Heide. 

Bladen en kelk behaird. 

Rh Bloeit in July en Augustus. 

Zeer gemeen op vochtige heidenplaetsen (Nob.) 
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PRIMULACEEN. 

Tweeslachtige regelmatige bloemen; de kelk is vier of vvf- 
snedig. — De bloemkrans is van vier of vyf bloembladen samen- 
gesteld, die min of meer aen elkander gegroeid zyn; hy 
ontbreekt in het geslacht Glaux. — Er zyn zooveel poeder- 

draden als bloembladen en zy zyn tegenover de bloembladen 

gesteld. Er is een styl en een stempel. — De vrucht is eene 
eenhokkige zaeddoos; de zaeddragende zuil is vry en in het 

midden der vrucht geplaetst. — Het zvn kruidachtige planten; 
hunne bladen hebben geene schudblaedjens. 

hk bladen zyn eenvoudig............ B NLO BSE de 

De bladen zyn kamvormig verdeeld en zwemmen in het water HOTTONIA. 

De bladen schynen alle uit de wortel voort te spruiten... + PRIMULA, 

Er zyn duidelyk op de stam geplaetste bladen.................. 5. 

| De bloemen zyn troswyzig geplaetst en eindigen de steng... SAMOLUS. 

Dekbloemenmwvormenggeenenhinnstaptnnenten tente Vn Reeve 4. 

\ De bladen zyn tegenovergesteld of kranswyzig geplaelst.......... Je 

| De bladen zyn overhand geplaelst.............. eee CENTUNCULUS 

Er is eenen kelk en eene bloemkroon, het is geene waterplant... 6. 

ti) Ie is geene bloemkroon, maer de kelkbladen zyn bloembladig, het 

| zynkwatenplantennmranninnne referer reteedetetofaftavapse te take GLAUX . 

Geele bloembladen ..............…« ED AO 0 LYSIMACHIA . 

Ha roode of blauwe bloemkroon... « _ ANAGALLIS. 

PRIMULA. L. Sleutelbloem. 

De bloemen zyn schermvormig geplaetst en de bladen schynen 

uit de wortel voort te spruiten. — De bloemkroon is trechter 

of bekervormig vyftandig. — De poederdraden zyn ingesloten. 

De buis is tweemael zoo lang als de kelk... hen P. Elatior. 

De buis is niet langer dan de kelk, ........ AEN …… P. Grandiflora. 
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1. Primula grandiflora. Lam, Grootbloemige Sleutelbloem. 

Primula acaulis. Jacq. 

2 Bloeit in April. 

Wordt in de hoven gekweekt (Nob.) 

2, Primula elatior. Jacq. Gesteelde Sleutelbloem. 

Primula officinalis. 3 elatior Lim. 

2, Bloeit in Meert en April. 

In de bosschen en grasryke plaetsen en op den boord 

der grachten, te Borgerhout, op het Exterlaer, enz. (Nob.) 

Te Deurne, Wilryck (V. H.) 

HOTTONIA. L. Hotton’s Hulde. 

De bladen zyn kamvormig en zwemmen in het water. — Er 

zyn vyf poederdraden. — De vruchtdoos is bolvormig, vvf- 

kleppig, eenhokkig en byna niet openbarstend. — De poeder- 

draden zyn niet uitstekend. 

Eene specie : 

Hottonia palustris. L. Water Hotton's Hulde. 

2 Bloeit in Juny, July en Augustus. 

In de grachten tegenover de oude Herenthalsche vaert, 

en op vele andere plaetsen (Nob.) 

LYSINACHIA. L. Wederik. 

Er zyn vyf lange uitstekende poederdraden. — De bloemkroon 

is vyfdeelig en byna radvormig, hare buis is kort. — De zaed- 

doos is tienkleppig veelzadig. 

He bloemen zyn eentallig in de oksels der bladen geplaetst 2, 

De bloemen makén eene veelbloemige bloempluim uit.. L. Vulgaris. 

5 | Lange spitse eivormige bladen............ ec tai L. Nemorum. 

Bonde shotte bladen. tnv efen te nfeteininje ere baie L. Nummularia. 
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Lysimachia vulgaris. L. Gemeene Wederik. 

2} Bloeit in July, Augustus en September. 

Op vele vochtige beschaduwde plaetsen (Nob.} 

Lysimachia nmemorum. L. Bosch Wederik. 

2 Bloeit in Juny, July, Augustus. 

In de vochtige bosschen rond Deurne en elders (Nob.) 

Lysimachia nummularia. L. Rondbladige Wederik. 

2 Bloeit in Juny en July 

Gemeen op de kant der grachten (Nob.) 

CENTUNCULUS. L. Dwergbloem. 

De bloemkroon is korter dan de kelk en vierdeelig. — Er zyn 
vier poederdraden. — De vrucht opend zich dooswyze. De 
bladeren zyn overhand geplaetst. 

Eene specie : 

Centunculus minimus. L. Kort gesteelde Dwergbloem. 

® Bloeit in July en Augustus. 

In de vochtige plaetsen der heide te Cappellen, Stabroeck en 

elders (Nob.) 

SAMOLUS. L. Waterpunge. 

Bekervormige vyfdeelige bloemkroon; men vindt tusschen 

hare lobben vyf draedvormige naer binnen gebogene schupjens. 
— De vruchtdoos is vyftandig ,en met de buis van den kelk 

gegroeid. — De stengbladen zyn beurtelings geplaetst. — De 
bloemen zyn troswyze verzameld. 

Eene specie : 

Samolus valerandi. L. Rondbladige Waterpunge. 

@) Bloeit in Juny, July en Augustus. 

Op den kant der grachten, in de Polders (Nob.) 

Te Austruweel en Meersel (R.) 
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ANAGALEIS. Tourn. Bastaerdmuer. 

Radvormige vyfdeelige bloemkroon, geooter dan de kelk. — 
Dooswyze openbarstende vruchtdoos. — Tegenovergestelde 

bladen. 

Blauwe Bloemen. Oss. nde adenai de orekerege d AAENTe A. Ceerulea. 

Roze of roode bloemen... Randen le el eN os dr Dia 2. 

Gesteelde bladen .……....… … EER AREAS ASL A. Tenella. 

nn bladenistt eee Liere lale ofals elende lelels Ie A. Pheenicea. 

1. Anagallis coerulea. ScnreB. Blauwe Bastaerdmuer. 

Anagallis arvensis, var. coerulea. Goss en Germ. 

Dd Bloeit in Juny en July. 

Op sommige plaetsen in de Kempen, doch in onze Provincie 
niet zeer gemeen (Nob.) 

Te Wvyneghem (R.) 

2. Anagallis tenella. L. Kleine Bastaerdmuer. 

Lysimachia tenella. Mill, 

D Bloeit van in July tot in Augustus. 
Op de moerasachtige plaetsen in ’t Peerdsbosch te Bras- 

schaet (Nob.) 

Te Vorstheyde en Herselt (Kx.) 

3. Anagallis phoenicea. Lam. Bastaeramuer. 

Anagallis arvensis var. phoenicea. Goss. en Germ. 

D Bloeit in Juny, July, Augustus en September. 

Gemeen in de velden (Nob.) 

GLAUX. L. Melkkruid. 

Er is geene bloemkroon. — De kelk is vyfdeelig en wit roosach- 
tig gekleurd. — De vruchtdoos is door de kelk omringd, zy is 
vyfkleppig vyfzadig. — De bladeren zyn kruisvormig en 

tegenovergesteld geplaetst. 

Eene specie : 

Glaux maritima. Lin. Zee Melkkruid. 

2 Bloeit in Mei, Juny, July. 

Op den boord der Schelde (Nob.) 
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PLOMBAGINEEN. 

Tweeslachtige regelmatige bloemen. — Er zyn vyf kelk- 

bladen welke eenen eenbladigen vyfploeijigen en vyftandigen 

buisvormigen kelk uitmaken. — Er zyn vyf vreije of aen het 
ondereinde aeneengewassene bloembladen, welke eene beker- 

vormige bloemkroon uitmaken. — Er zyn vvf poederdraden 

welke met de bloembladen tegenovergesteld zyn. — Het vrucht- 

beginsel is vry en door vyf zaedhokjens gevormd, maer de 

vrucht is eenhokkig en eenzadig. — De bloemen zyn bolvormig 
of airvormig verzameld. 

De bloemen zyn bolvormig verzameld, de bladen lynvormig.. ARMERIA. 

De bloemen zyn airvormig verzameld, de bladen zeer breed... srarice. 

ARMEREA. Wiro. Strandkruid. 

De bloemen zyn bloemhoofdig verzameld; de bloemhoofdjens 
eindigen naekte steeltjens die uit de wertel schvnen te spruiten. 
Zy zyn omringd door een omwindsel dat van verscheidene 
blaedjens gevormd is. 

Eene specie : 

De bladen hebben slechts eene nerf en zyn zeer smal. 

Armeria maritima. L. Klein onbehaird ‘Strandkruid. 

Statice Armeria, L. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Op den boord der Schelde en overvloedig op ’t eilandje 
Saftingen (Nob.) 

Digt by het fort Lacroix en te Lillo (V. H.) 

STATEECE. Wierp. Groot Strandkruid. 

De bloembladen zyn vry of aen hun ondereinde in eenen 
ring aeneegegroeid. — De bloemen zyn airvormig verzameld 
en de bladen zeer breed langworpig. 
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Eene specie : 

Statice Limonium. L. Groot-breedbladig Standkruid. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Op den boord der Schelde, naby het fort Philippe (V. H.) 

Op den boord der Schelde, naby Ossendrecht en Lillo (Nob.) 

Den heer Jac. Kets, Directeur in den Koninglyken Dierentuin 

zegt deze plant overvloedig op het eilandje Saftingen in 
de Schelde, tusschen Kieldrecht en D’Hond of Wester- 

Schelde, gevonden te hebben. Later zyn wy van de waer- 
heid overtuigd geworden, men vind niet alleenelyk eenige 
planten, maer het geheel eilandje is met deze overdekt (Nob.) 

AG: Familie. 

PLANTAGINEËN. 

Tweeslachtige regelmatige (somtyds eenhuizige) bloemen. 
— De kelk is voortdurend en viersnedig. — De bloemkroon 
is viersnedig en van drooge vliesachtige bloembladen samen- 

gesteld. — Er zyn vier poederdraden; zy zyn beurtelings met 
de bloembladen geplaetst. — Kr is een styl die gewoonelyk 
door eenen stempel geeindigd is. — De vrucht is eene 

tweehokkige een- of meerzadige zaeddoos of wel eene niet 

openbarstende, eenhokkige, eenzadige steen. 

De bloemen vormen bloemairen..................eee ee PLANTAGO . 

De bloemen zyn een of tweetallig in de oksels der bladen geplaetst 

welke suit.derwortelsspruitlen tete ere ersten tete ia ete Devele te ee LITTORELLA. 

LIFTORELLA. L. Zeeboorder (Nob.) 

Eenhuizige bloemen. — De mannelyke zyn eentallig, op de 

uit den wortel spruitende stengjens geplaetst. — Hunne kelk 

heeft vier verdeelingen en de bloemkroon welke trechter- 

vormig is, is ook viersnedig; er zyn vier poederdraden. — 
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De vrouwelyke bloemen zyn zittend en een- twee of drietallig 

aen den vorm van den steng der mannelyke bloem verzameld; 

zy zyn door den voet der bladen verborgen; de kelk is drie of 

vierbladig; de bloemkroon is bolvormig en drie of viertandig. 

De vrucht is beenachtig, niet openbarstend en houdt een 

zaedje in. 

Eene specie : 

Waterplant wiens bladen alle uit de wortel spruiten en 
spits lynvormig zyn. 

Littorella lacustris. L. Moeras Zeeboorder. 

2 Bloeit van in Juny tot in’ September. 
lun de moerassen der Polders genaemd de Huweelen (Nob.) 
Tusschen Gheel en Herenthals (Kx.); rond Westerloo (V. H.) 

PLANTAGO. L. Wegbree. 

Tweeslachtige airvormig verzamelde bloemen. — De kelk 

is viersnedig; de bloemkroon is buisvormig en verdeelig. — Er 

zyn vier poederdraden welke op de buis van de bloemkroon 

geplaetst zyn. — De zaeddoos is vliesig tweehokkig en open- 

barstend. 

| De bladen zyn diep ingesneden, de wortel is spilvormig P. Coronopus. 

De bladen zyn effen of getand, de wortel is nooit spilvormig..... 2. 

ä \ De bladen zyn lansvormig en veel langer dan breed …........... 5. 

ge \ De bladen zyn eirond en niet veel langer dan breed ….…. olene: 4, 

_ (De buis der bloemkroon is naekt...…........……. ‚….… P. Lanceolata. 

p \ De buis der bloemkroon is behairt; zeeplant.....- .……… P. Maritima. 

Derbladenszynrbynanmde UREN rletelenterides etsielefelale iele eisten P. Major. 

Le bladen zyn op hunne twee kanten met hair bedekt... P. Media. 

1. Plantago major. L. Breedbladige Wegbree. 

2 Bloeit van in Juny tot in October. 
Byna overal, op onbebouwde plaetsen, in de graspleinen (Nob.) 

De varieteit paniculata met rispvormige bloemtrossen, te 

Deurne (Nob.) 
18. 
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De varieteit rosea, met op den bloemsteng een tal bladen 

geplaetst, in de gedaente eener grove Ranunkel, te Oor- 

deren (Van Host.) 

2. Plantago media. L. Behairde Wegbree. 

2 Bloeit van in Mei tot in Augustus. 

In de graspleinen rond de stad en in de Kempen (Nob.) 

Op de stadsvestingen (V. H.) 

Met bonte bladen te Deurne gevonden (J. Hendrickx.) 

3. Plantago lanceolata. L. Lansbladige Wegbree. 

2 Bloeit van in April tot in October. 

Zeer gemeen op de boord der wegen en in de graspleinen ; 

met bonte bladen tweemael gevonden te Mortsel en te 

Viersel (Nob.) 

4. Plantago maritima. L. Zee Wegbree. 

2 Bloeit van in July tot in October. 

Op den boord der Schelde te Lillo en Austruweel (Nob.) 

Tusschen de Kattendyk en het Philips-fort (V. H.) 

5. Plantago Coronopus. L. Hertshoorn Wegbree. 

2 Bloeit van in July tot in October. 

Op zandachtige plaetsen in de Kempen (Nob.) 

Te Brasschaet en in de Kempen (V. H.) 

A4:* Familie. 

ILICINEEN. 

Regelmatige bloemen, gewoonelyk tweeslachtig maer soms 

eenslachtig door onvolmaekten wasdom. — De kelk is vier-, 

zeldzamer vyf- of zesdeelig. — De bloemkroon is vier-, zeld- 
zamer vvf- of zessnedig. — Er zyn van vier tot zes poederdraden, 
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beurtelings met de verdeelingen der bloemkroon geplaetst. — 
De stempel is gelobd en byna zittend. — Het vruchtbeginsel 
houdt van twee tot zes eenzadige hokjens in. — De vrucht is 
eene bees met beenachtige eenzadige steenen. — Het zyn 

boomen of heesters. — De bladen zyn eenvoudig beurtelings 

geplaetst en voortdurend; zy hebben geene schudblaedjens. 

Een geslacht : 

ILEX. L. Hulst. 

Dezelfde kenteekens als de familie. — Vierhokkige vrucht. 
Eene specie : 

Blinkende, gekrolde en stekende bladen. 

lex aquifolium. L. Naeldbladige Hulst. 

hb Bloeit in April en Mei. 

In de bosschen te Brasschaet, in het Zoersels bosch en 

elders (Nob.) 

Te Tongerloo en Everbode (Dk.); te Gierle (R ) 

AS Familie. 

OLEACEËN. 

Twee of eenslachtige regelmatige, volledige of van kelk 
en bloemkroon beroofde bloemen. — De kelk is eenbladig 

en heeft vier verdeelingen; zeldzaem ontbreekt hy. — De 

bloemkroon is eenbladig en vierdeelig doch zeldzaem afwezig. 
— Er zyn twee aen de buis der bloemkroon (in de volledige 

bloemen) gegroeide poederdraden. — De styl is heel en de 
stempel tweesnedig. — [et vruchtbeginsel houdt gewoonelyk 

twee tweezadige hokjens in. — De vrucht is zeer verschillig. 
— Het zyn boomen of heesters met tegenovergestelde bladen. 

— Er zyn geene bladschudblaedjens — De bloemen vormen 
trossen. 

\ Gevinde bladenssverhevenenboo mann nere Nen aten FRAXINUS. 

Biene bladen, heeslergewas uien oe ee ae eneen LIGUSTRUM. 
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LIGUSTRUM. Tourn. Weiningsdigt (Nob.) 

Tweeslachtige bloemen. — De kelk is klein en afvallend. — 

De bloemkroon is trechtervormig en hare buis is langer dan de 

kelk. — De vrucht is eene bolvormige bees. — De bladen 

zyn effen. 

‚ Eene specie : 

Witte bloemen; zwarte bees. 

Ligustrum vulgare. L. Gemeene Heiningsdigt. 

h Bloeit in July en Augustus. 

Wordt gekweekt voor het vormen van digte en ondoor- 

dringbare heiningen, doch men vindt dit gewas ook wel op 

vochtige gronden in ’t wild (Nob.) 

FRAXINUS. Tourn. Esch. 

Veelechtige bloemen , hebbende noch bloemkroon noch kelk. 

— De vrucht is eene vlengelvrucht. — Het zyn hooge boomen 

met onparig-gevinde bladen. 

Eene specie : 

Groenachtige bloemen, vroeger dan de bladen verschynende. 

Fraxinus excelsior. L. Gemeene Esch. 

hb Bloeit in April. 

Wordt in de hoven gekweekt en ook wel in het wild 

gevonden (Nob.) 

AENMERKING. — Men kweekt gemeenelyk in de hoven een heester Kruidnagel (Syringa 

vulgaris L.) genoemd, die tot deze familie toehoort. 
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APete Familie. 

APOCYNEEN. 

Tweeslachtige regelmatige bloemen. — De kelk is vyfdeelig 

en de bloemkroon vyflobbig. — Er zyn vyf poederdraden, 

waervan de draden gewoonelyk vry zyn dewyl de helmknoppen 

aen elkander gehecht en boven den stempel geplaetst zyn. — 

Het stuifmeel is in kleine massas verzameld. — Er is een 

styl. — De vrucht is van twee vreije veelzadige openbarstende 

zaedhokjens (kokervrucht) gevormd. — Het zyn heesters of 

houtstruikjens met een gewoonelyk melkachtig zap vervuld. — 

De bladen zyn tegenovergesteld of drietallig verzameld en effen. 

— Er zyn geene bladschudblaedjens. 

Een geslacht : 

WINCA. L. Maegdenpalm. 

Dezelfde karakters als de familie. 

Eene specie : 

Blinkende bladen, de buis der bloemkroon is veel langer 

dan de kelk. 

Vinca minor. L. Kleine Maegdenpalm. 

2 Bloeit van in Meert tot in Juny. 

In de bosschen en onder de hagen te Wilryck, Brasschaet en 

elders (Nob.) 

Te Merxem, Schooten en Tongerloo (V. H.) 
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PQ: Familie. 

GENTIANEEN. 

Tweeslachtige regelmatige of byna regelmatige bloemen. — 

De kelk is gewoonelyk van vyf of zeldzamer van vier tot twaelf 

blaedjens samengesteld; deze zyn min of meer door hun on- 

dereinde aen elkander gewassen. — De bloemkroon is van vyf 

of zeldzamer van vier tot twaelf gewoonelyk voortdurende aen- 

groeijende bloembladen samengesteld. — Er zyn vyf of zeldzamer 

van vier tot twaelf poederdraden. — De styl en de stempel zyn 

enkel of verdeeld. — De vrucht is gewoonelyk eene zaeddoos, 

zeldzamer eene bees; zy is eenhokkig, veelzadig en opent zich 

gewoonelyk door twee kleppen. — De zaden zyn zeer klein. — 

Het zyn gewoonelyk kruidachtige planten met een waterachtig, 

dikwyls bitter zap. — Er zyn geene bladschudblaedjens. 

Dmebladisenbladenmsa sere eters telde eeen MENYANTHES 

Bnkelesbladen A. nt iest erste malser leisten wle ia sieteisie ej slenken 2 

Waterplant met zwemmende bladen. ............... LIMNANTHEMUM . 

Geeneswaterplantin: tds enejelehetelendteteinis el etelonstere werst eersel 5. 

ROOS oedasteo teder dd Hede ora teinieteteieTetetelete ERYTHRZEA. 

j (Geele:ofsblaume bogmen:.. us tra wedn eN Á. 

| Groote blauwe bloemen , straffe Sen Seneste tete loten le ele tante GENTIANA.. 

Ee kleine geele bloemen, draedvormige steng........... CIGENDIA . 

MENYANTHES. L. Ruigbloem of Waterklaver. 

Vyfdeelige kelk. — De bloemkroon is afvallend , trechter- 
vormig en heeft vyf verdeelingen welke op den binnenkant met 
witte lange hairen bedekt zyn. — Er zyn vyf poederdraden. — 

De styl is draedvormig en de stempel tweelobbig. — De 
zaeddoos is eenhokkig en deszelfs kleppen dragen de zaed- 
dragers op hun middenpunt. — De bladen zyn beurtelings 
geplaetst en driebladig. 
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Eene specie : 

Witte roze bloemen. 

Menyanthes (rifoliata. L. Driebladige Ruigbloem. 

2 Bloeit in April en Mei. 

In de moerasachtige plaetsen te Wyneghem en Schilde, alsook 

aen de Herenthalsche vaert, en veel te Duffel (Nob.) 

Tusschen Kiel en Hoboken, en te Westerloo (V. H.); te 

Rethy (R.) 

LERENANTFMENWUN. Gmer. Zwemstrik. 

Vyfdeelige kelk. — De bloemkroon is radvormig, vyfdeelig 

en hare keel is met hair bezet. — Er zyn vyf poederdraden 

en een draedvormige styl, die eenen tweelobbigen stempel 

draegt. — De zaeddoos is eenhokkig, veelzadig en byna onopen- 

barstend. — De bladen zyn beurtelings geplaetst; rondachtig 
hartvormig en zwemmend. 

Eene specie : 

De bloemen zyn geel en spruiten trosvormig uit de oksels der 

bladen. 

Limnanthemum nymphoïdes. Link. Plompbladige Zwemstrik. 

2 Bloeit van July tot in September. 

In de grachten en waterpoelen te Emblehem, Viersel, 

Waelhem en in de Polders (Nob.) 

Tusschen het Vlaemsch-Hoofd en Zwyndrecht (V. H.); rond 

Boom (Kx.) 

GENTEIANA. L. Dwizendschoon. 

Buis of klokvormige, van vier tot tiendeelige kelk. — De 

bloemkroon is klok- of trechtervormig en heeft vier of vyfgelyke 

lobben of wel van zes tot tien ongelyke lobben. — Er zyn vier 
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of vyf poederdraden, waervan de helmknopjens niet spirael- 

vormig gedraeid zyn na de bevruchtiging. — De styl ontbreekt 

byna, de stempel is tweesnedig. — De zaeddoos is eenhokkig ; 

de bloemen zyn blauw of zeer zeldzaem witachtig. — De bladen 

zyn tegenovergesteld. — Het zyn krachtige plantjens. 

Eene specie : 

De bloemkroon heeft vyf verdeelingen, hare keel is naekt; de 

bloembladen zyn effen en nooit ingesneden; de stam is regt. 

Gentiana Pneumonanthe. L. Blauw-klokkig Duizendschoon. 

2, Bloeit in Augustus en September. 

In de vochtige plaetsen der heide, te Brasschaet, Schilde 

en elders (Nob.) 

Te Brasschaet (V. H.) 

CICENDIA. Apans. Helderaer (Nob.) 

De kelk is vierdeelig. — De bloemkroon is trechtervormig 

en vierlobbig. — Er zyn vier poederdraden welke niet spi- 

raelvormig gedraeid zyn na de bevruchtiging. — De styl is 

draedvormig en er is een stempel. — De zaeddoos is een- of 

omtrent tweehokkig. — Het zyn teedere planten met draedvor- 
mige steng, 

Eene specie: 

Geele bloemen : 

Cicendia filiformis. DELAKBRE. Draedvormige Helderaer. 

Gentiana filiformis. L. 

® Bloeit van in Juny tot in October. 

Op vochtige plaetsen der heide, achter West-Wezel, doch 
zeldzaem (Nob.) 

ERYEHRMA. Ricu. Roodschoone (Nob.) 

De kelk is buisvormig, heeft vyf hoeken en vyf Ivnvormige 
verdeelingen. — De bloemkroon is trechtervormig en vyflobbig. 
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— Ér zyn vyf poederdraden, waervan de helmknopjens spi- 

raelvormig gedraeid zyn na de bevruchtiging. — De styl is 

draedvormig, afvallend; de stempel is tweesnedig. — De 

zaeddoos is Iynvormig, gewoonelyk tweehokkig, — De bladen 

zyn effen en tegenovergesteld. — De bloemen zyn roosrood of 

veer zeldzaem wit. 

Weinig getakte plant, zittende bloemen met schudbl. E. Gentaurium. 

Veeltakkig plantje, gesteelde bloemen zonder schudbl. &. Pulchella. 

A. Erythrsea Centaurium. Pers. Gemeene Roodschoone (Nob.) 

Dd Bloeit van in July tot in October. 

Op zandachtige en ook op zware gronden te Berchem, 

ook in de Polders en op ’t Vlaemsch-Hloofd (Nob.) 

Te Wilryek, Oolen en Tongerloo (V. H.) 

©. Erytbreea pulchella. Fries. Ailerliefste. Roodschioone (Nob.) 

D Bloeit van Juny tot in September. 

Op de waterkanten en vochtige plaetsen van ’t Vlaemsch- 

Hoofd en in de Polders (Nob.) 

Op het Vlaemsch- Hoofd (V. H.) 

DG 

Pi'® Familie. 

CONVOLVULACEEN. 

Tweeslachtige regelmatige bloemen. — De kelk is samen- 

gesteld van vvf ongelyke bladen, welke door hun ondereinde 

aen elkander gegroeit zyn. — De bloemkroon is klok- of trech- 

tervormig, vyfploeijig of zeldzamer vvflobbig, en afvallend. — 

Er zyn vvf poederdraden en er is een enkele of tweedeelige 

styl. — De vrucht is eene zaeddoos welke van een tot vier-, 

een- of tweezadige zaedhokjens inhoudt, — Het zyn gewoonelyk 

19. 
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kruidachtige klimmende planten, de bladen zyn beurtelings 

geplaetst en piek- of hertvormig. 

Een geslacht : 

CONVOLVULUS. L. Winde. 

Vyfhoekige en vyfploeijige bloemkroon. — Draedvormige 

styl. — Een- of tweehokkige niet openbarstende zaeddoos. 

| Er zyn twee breede schudblaedjens welke den kelk bedekken .………. 2. 

1 De bloemschudblaedjens zyn zeer klein en van de bloem verwy- 

CG. Arvensis. 

Nn pylvormige bladen, hoog klimmende plant... G. Sepium. 

Botte hertvormige bladen, de steng iskort en kruipend. G, Soldanella,. 

A. Convolvulus arvensis. L. Veld- Winde. 

2 Bloeit in Juny en July. 

Byna in alle velden (Nob) 

2. Convolvulus seplum. L. Haeg-Winde. 

Calystegia sepium. R. Br. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Onder de hagen, in de bosschen, enz, zeer gemeen (Nab.) 

3. Convolvulus Soldanella. L. Zee-Winde. 

Calystegia Soldanella. R. Br. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Op den oever der Schelde, te Austruweel (V. H.) 
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CUSCUTACEEN. 

Tweeslachtige regelmatige bloemen. — De kelk is vier of 
vyfdeelig en de bloemkroon heeft even zooveel lobben. — 

Er zyn vier of vyf poederdraden en twee vreije of aeneen- 
gegroeide stylen. — Onder de poederdraden vindt men bloem- 
bladachtige schelpjens die tegenover hen geplaetst zyn. — De 
vrucht is eene tweehokkige tweezadige (of zeldzamer door 

miswas eenzadige) zaeddoos. — Het zyn woekerplanten met 
klimmende stengen zonder bladen. — De bloemen zyn zittend 

en in pakjens hier en daer op de stam verzameld. 

Een geslacht : 

CUSCUTA. Tourn. Warkruid. 

Dezelfde karakters als de familie : 
Op het vlas groeijende woekerplant; de bloembladschyf is tweemael 

korteridannde BUIS etp ni eonaf ee ele sot wiagstel ke ne C. Densiflorw. 

Woekerplant die niet op het vlas groeit, de bloembladschyf is zoo 

langalssde buis... de. neee bood TEE do HL 2. 

D De stylen zyn korter dan het vruchtbeginsel, groote bloemen CG. Major. 

— (De stylen zyn langer dan het vruchtbeginsel, kleine bloemen 6, Minor, 

1. Cuscuta mimor. D. CG. Klein Warkruid. 

Cuscuta Epithymum. Mur. 

D Bloeit in September en October. 
Op verscheidene planten, aen ’( kasteel van den heer Baron 

De Caters, te Berchem (Nob.) 

Op den Erica vulgaris tusschen Gheel en Herenthals (Kx.) 
Te Schilde (R.) 

2. Cuscuta major. D. C. Groot Warkruid. 

® Bloeit van in July tot in September. 
Op de kemp te Brasschaet (Nob.) 

In de Kempen op de netel en op de kemp (V. IH.) 
Cuscuta densiflora. Sov.-WiLL. Hangend Warkruid. 

® Bloeit in July. 
Op het vlas, in de Kempen (V. H.) 
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Debt Familie. 

BORRAGINEEN. 

Tweeslachtige, regelmatige of zeer zeldzaem onregelmatige 

bloemen. — De kelk is vyfdeelig en de bloemkroon vyflobbig. 
— Er zyn vyf poederdraden. — Er is een styl. — De vrucht 
is gevormd door vier drooge, eenzadige, niet openbarstende 
zaedhokjens; zy zyn geplaetst op een vleeschachtig ontfangtsbed 
ef op eene midden zuil. — Het zyn gewoonelyk kruidachtige 
planten welke met ruwe hairen bezet zyn. — De bladen zyn 
beurtelings geplaetst en gewoonelyk effen ; zy hebben geene 

schudblaedjens. — De bloemen vormen zydelingsche trossen, 

welke voor de ontluiking stafvormig opgerold zyn. 

De keel der bloemkroon is door vyf schelpjens of door eenen vleeschach- 

| tigen ring gesloten .............. oere oietstel diel els KO 

Er zyn noch schelpjens noch ring in de keel der bloemkroon... 2. 

Onregelmatige bloemkroon, lang uitstekende poederdraden.. EcHIUM. 

2 in Regelmatige bloemkroon, niet uitstekende poederdraden, LITHOSPERMUM. 

De vrucht is met omgebogene puntjens bedekt... CYNOGLOSSUM . 

5 | De vrucht is effen of met wratjens bedekt... send eere 

Ka schelpjens der bloemkeel zyn zeer spits... ........…. . SYMPHYTUM. 

t De schelpjens zyn bot of uitgekerfd................…. NOS do Dn 

ee buis der bloemkroon is regt bonHedoor ute erden eeN NOE 

e De buis der bloemkroon is kromgebogen. ........«.«««««« LYCOPSIS. 

De keel der bloemkroon is door eenen vleeschachtigen ring 

geslolen Menken slahelefat Varna vere el ETE es elotveein IMNOSONIS® 

l De keel der bloemkroon staet open... IED «««… LITHOSPERMUM. 

LYCOGPSIS. L. Wolfssmoel. (Nob.) 

Vyfdeelige kelk. — De bloemkroon is trechtervormig en 

onregelmatig; hare buis is krom en de keel is door vyf met 

hair bezette schelpen gesloten. — De poederdraden zyn in de 
keel verborgen. — De zaedhokjens zyn ruw en hebben aen 
hunnen voet eenen uitstekenden gestreepten rand. 
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Eene specie : 

Lycopsis arvensis. L. Veld-JWolfssmoel. (Nob.) 

@® Bloeit van in Juny tot in October. 

In de velden te St.-Catharina-Waver, Waelbem en rond 

Mechelen (Nob.) 

Te Contich, Wilryck en in de Kempen (V. H.) 

SYMPHYEUM. Tourn. Smeerwortel. 

Vyfdeelige kelk. — De bloemkroon is buisvormig ; de bloem- 

bladschyf is vyflobbig. — De keel is door vyf lansvormige 

schelpen gesloten. — De poederdraden zyn verborgen. — De 

zaedhokjens zyn ruw en hebben aen hunnen voet eenen uitste- 

kenden rand, 

Eene specie: 

Symphytum offieinale. L. Genees-Smeerwortel. 

2 Bloeit van in Mei tot in October. 

Men vindt deze plant zeer’ vele van kleur verschillende 

bloemen, byna overal, op de kant der grachten en vochtige 

plaetsen (Nob.) 

MYOSOTIS. |. Vergeet-my-niel of Muizenoor. 

De kelk is vyfsnedig. — De bloemkroon is regelmatig beker- 

vormig; de buis is kort en regt en de keel is door vyf botte 

schelpjens gesloten. — De poederdraden zyn verborgen. — De 

zaedhokjens zyn driekantig-eivormig en blinkend. — De bladen 

zyn ‘zacht- of ruwhairig. — De bloemen vormen eindigende 

trossen, zy zyn met geene bladen gemengd. 

De kelkhairen zyn liggend; de plant groeit op vochtige plaet- 

SOR Eelde Aha neill Bedels M. Palustris. 

De kelkhairen zyu regtstaende en haekvormig, de plant groeit op 

drovsenplaelsen nne de vee allee feeder eflan saleen aelfe 2. 
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De onderste steeltjens welke de vrucht dragen zyn langer dan de kelk; 

9 de plant is gewoonelyk groot... ...............…. M. Intermedia. 

De onderste steeltjens zy korter dan de kelk ; kleine plant... tn 

De vrucht is tegen den algemeenen trossteel gedrukt, de vruchtdragende- 

3 kelkasntoe senen. AR A EN M. Stricta. 

De vrucht is van den trossteel verwyderd ….…......... doot oo 4. 

De bloemen zyn verschillend in kleuren, de eene blauw, de andere 

( geel en ook roodachtig, de vruchtdragende kelk is toe. M. Versicolor. 

k jar de bloemen zyn evenkleurig blauw, de vruchtdragende kelk staet 

OPEN eee steentje he stele late beladen tslan …….. M. Hispida. 

1. Myosotis palustris. WirtneriNG. Water Verden en 

2 Bloeit van in Mei tot in Augustus. 

Op den boord der grachten , meestendeels in het water of op 

vochtige plaetsen zeer overvloedig (Nob.) 

®. Myosotis intermedia. Link. Akker Vergeel-my-niet. 

D Bloeit van in Mei tot in September. 

Onder de hagen, op de bebouwde plaetsen byna overal (Nob.) 

3. Myosotis stricta. Link. Vastbloemig Vergeet-my-niet. 

Dd Bloeit in Mei en Juny. 

In de velden te Austruweel en op het Exterlaer (Nob.) 
AENMERKING. — Wy roepen de aendacht onzer kruidkundigen op deze mrosoris, welken 

wy zeer overvloedig gevonden hebben rond Leuven; M. Scheidweiler heeft hem ook te Gent 

ontdekt. Dit zyn de eenige plaetsen van ons land waer hy tot hier toe bekend is. 

4. Myosotis hispida. Scurecat. Ruwhairig Vergeet-my-niet. 

@D Bloeit van in April tot in Juny. 

Op de zelfde plaetsen als de voorgaende (Nob.) 

5. Myosotis versicolor. Pers. Kleurwisselend Vergeet-my-niet. 

® Bloeit in Mei en Juny. 

Te Berchem en Deurne naby de Gitsschotel (Nob.} 

Te Duffel en Lenth (V. H.) 
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LITHOSPERMUM. Tourn. Steenzaed (Dod.) 

De kelk heeft vyf diepe lynvormige verdeelingen. — De 

bloemkroon is trechtervormig, zeer klein en vyfdeelig; de keel 
is open en heeft vyf byna onzigtbare schelpjens. — De poe- 
derdraden zyn verborgen; de zaedhokjens zyn eivormig of 

driehoekig. — De bloemtrossen zyn met bladen voorzien. 

Eene specie : 

Ruwe zaedhokjens. 

Lithospermum arvense. L. Veld Steenzaed. 

@D Bloeit van in Mei tot in Augustus. 

In de velden te Hemixem, Aertselaer, Waelhem, enz. (Nob.) 

Te Deurne, Wilryck, Contich en in de Kempen (V. H.) 

ECHIUM. L. Addershoofd (Nob.) 

Vyfdeelige kelk. — De bloemkroon is onregelmatig klok- 
vormig, bvna tweelippig, zy heeft vyf ongelyke lobben. — De 
poederdraden zyn in grootte verschillig en veel langer dan 

de bloemkroon. — De zaedhokjens zyn ruw en hunne onder- . 
zyde is een weinig hol. 

Eene specie : 

Echium vulgare. L. Gemeen Addershoofd (Nob.) 

@ Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Tusschen de steenhoopen der nu 1/4 deel bebouwde Léo- 
polds-Lei en op steenachtige plaetsen der stadsvestingen (Nob.) 

Op de vesting werken van het kasteel en op de Plein digt by 
de Schelde (V. H.) 

CYNOGLOSSUM. |L. Hondstonge (Dod.) 

De bloemkroon is trechtervormig en heeft vyf botte lobben. 
— De keel is door vyf schelpjens gesloten en de poederdraden 

zyn verborgen. — De zaedhokjens zyn met puntjens bedekt en 
aen de midden kolom gegroeit. 
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Eene specie : 

Zandhairige bladen, roodkleurige bloemen. 

Cynoglossum officinale. L_ Genees Hondstonge. 

@) Bloeit van Mei tot in July. 

Op ruwe onbebouwde plaetsen tusschen Hoboken en Schelle, 

in onze Provincie niet gemeen (Nob.) 

Te Huysbroek (V. H.) 

DA:'* Familie. 

SOLANEEN. 

Tweeslachtige, regelmatige of zeldzamer onregelmatige bloe- 
men. — De kelk is gewoonelyk vyfdeelig. — De bloemkroon is 
afvallend, eenbladig en vyflobbig. — Er zyn vyf poederdraden 
en een styl. — De vrucht is eene zaeddoos of eene bees; zy is 

veelzadig en tweehokkig, en indien het eene zaeddoos is, is 

ieder hokje somtyds in twee halthokjens verdeeld. — Het zyn 

eenjarige of voortdurende planten, de bladen zyn beurtelings 

geplaetst. 

AENMERKING. -- Een groot aental planten van deze familie zyn zeer vergiftig; zy hebben 

donker groenkleurige bladen en dikwyls eenen byzonder bevangenden stinkenden geur. 

De vrucht is eene bees; de bloemen zyn gesteeld en de buis der bloem- 

1 kroongisskontsn hs titeretes speren wiebe ane elen Velo ReeNe SOLANUM . 

De vrucht is eene zaeddoos RP oee ot OS oe bbr ISR 

De buis der bloemkroon is zeer lang; de zaeddoos is met doornen 

9 Dezels aaien behardetsisteloreiateke tara KG etl ate aa lele PEREN ANN DATURA . 

De buis der bloemkr. is kort; de zaed. heeft geene doornen. nYoscyvanus. 
« 

SOLANUB. L. Nachtschade. 

De kelk heeft vvf verdeelingen. — De bloemkroon is rad- 
vormig en vyfdeelig. — Er zyn vyf poederdraden met zeer 

korte helmdraden; de helmknopjens openen zich door twee 

poriên. — De vrucht is eene bees. 
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De bloemen zyn donker blauw; de vruchten kriekrood, klimmende 

BEE NE Nv  eerdlo BIS Sie vlalstevelodade es S. Dulcamara. 

De bloemen zyn wit; de vruchten zwartgroen, niet klimmende 

ETA RS EN Er ke nn LS S. Nigrum. 

1. Solanum Muleamara. L. Bitterzoet Nachtschade. 

Rh Bloeit van in Juny tot in September. 

Op de kanten der grachten, byzonder gemeen te Berchem en 
Deurne (Nob.) 

2. Solanum migrum. L. Zwarte Nachtschade. 

D Bloeit van in Juny tot in October. 

Op de puinhoopen, onder de hagen , in de moestui- 
nen, enz. (Nob.) 

AENMERKING. — De Soranmm rusgrosum. L. Aerdappel, welke uit Amerika op het einde 

der zestiende eeuw in Europa is ingebragt geweest, wordt algemeen gekweekt. 

DATURA. L. Doornappel. 

De kelk is buisvormig en vvfploeijig. — De buis der 

bloemkroon is zeer lang. — De zaeddoos is met menigvuldige 

doorntjens bedekt en opent zich door vier kleppen. 

Eene specie : 

Patura Stramontum. L. Doodende Diornappel. 

D Bloeit van in July tot in September. 

Deze plant is voortkomstig uit de gewesten die de Kaspische 

zee omringen; men vindt ze zeer dikwyls in de hoven en ook 

byzonder op de steenachtige plaetsen of puinhopen (Nob.) 

In de abdy te Everbode (Kx) 

HYOSCYAMUS. L. Bilzenkruid. 

De kelk is klokvormig en heeft vyf aengroeijende tanden. 

— De bloemkroon heeft vyf botte ongelyke lobben. — Er zyn 

vyl een weinig uitstehende poederdraden. — De zaeddoos isin 

de buis van den kelk verborgen, zy is tweehokkig en opent 
zich door een dekseltje. 

20. 
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gene specie : 

De stam is zachthairig, de bloemen zyn zittend, geel en met 

bruin gestreept. 

EEyoscyamus miger. L. Zwart Bilzenkruid. 

® Bloeit van in Juny tot in September. 

In woeste en onbebouwde plaetsen, op de muren der 

vesting van ’t kasteel van Cantecroy, naby den Ouden-God, 

zeer zeldzaem (Nob.) 

Pp* Familie. 

VERBASCEEN. 

Tweeslachtige een weinig onregelmatige bloemen. — De kelk 

is voortdurend en vyfdeelig. — De bloemkroon is afvallend, 

radvormig en heeft vyf ongelyke lobben. — Er zyn vier of vyf 

poederdraden; zy zyn in grootte ongelyk en hunne helm- 

knopjens zvn eenhokkig. — Er is een styl. — De vrucht is vry, 

zaeddoosachtig, tweehokkig, veelzadig en opent zich in twee 

tweedeelige kleppen. — Het zyn planten welke gewoonelyk met 

wolachtig hair bezet zyn en waervan de bladen beurtelings 

geplaetst zyn en geene schudblaedjens bezitten. 

Eene specie 

VERBASCUR. Tourn. Toorts. 

Dezelfde karakters als de familie : 

‚Be helmdraden zyn met purpere hairen bezet... 2. 

\ De hairen der helmdraden zyn wit of ontbreken............ el IE 

De bladen zyn byna naekt; de bloemen zyn een-, twee- of drietallig 

verzameld en gesteeld... IE U Ue 

De bladen zyn (ten minste op hunnen onderkant) met wolachtig hair 

bezet side bloemen zyn zittend... ss. onteneen ee. WV. Nigrum. 
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Twee der helmdraden zyn byna naekt................ V. Thapsus. 

Alle de helmdraden zyn met hair bezet............... V. Eychuitis. 

A. Verbascum Fhapsus. L. Wolbladige Toorts. 

@> Bloeit van in July tot in September. 

Op de boorden der wegen, op zandachtige gronden op vele 

plaetsen in de Kempen (Nob.) 

Deurne, Herenthals, Gheel, Tongerloo (V. H.) 

@. Verbascum Eychnîtis. L. Witte Toorts. 

@) Bloeit van in July tot in Oetober. 

Rond de sbdy van Everbode, zeldzaem (Kx) 

3. Verbaseum nigrum. L. Zwarte Toorts. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Digt by de wooningen rond de gemeente en de abdy van 

Tongerloo (V. HL.) 

4. Verbaseum BBlattaria. L Motwerende Toorts. 

@> Bloeit van in Juny tot in October. 

In de bebouwde velden tusschen Everbode en Moolstede (VH) 

P'° Familie. 

SCROPHULARINEEN. 

Tweeslachtige onregelmatige, zeer zeldzaem regelmatige 
bloemen. — De kelk is voortdurend en heelt vier of vyf verdee- 

lingen. — De bloemkroon is afvallend en vier- of vyfdeelig , 

gewoonelyk tweelippig; hare buis is regelmatig of wel spoor- 

of bultvormig verlengd. — Er zyn vier poederdraden (somtyds 
Is er een vyfde onvolmaekt) waervan er twee langer zyn dau 
de andere, somtyds zyn er maer twee. — Er is een slyl. — 

De vrucht is eene twee- of zeldzamer eenhokkige zaeddoos. 

— Het zyn kruidachtige planten zonder bladschudblaedjens. 
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Radvormige bloemkroon; twee poederdraden............ VERONICA. 

De bloemkroon is niet radvormig; vier poederdraden............ 2. 

De bloemkroon is smoelvormig en hare buis is bultig- of spoorvormig 

geeindigd Lems Se srate telde Aad eere ela TN 

Tweelippige of klokvormige bloemkroon; er is noch bult noch spoor 4. 

De buis is bultvormig geeindigd. ..................«. ANTHIRRHINUM. 

De buis is spoorvormig geeindigd. ...............«...ee««« LINARIA 

De bladen zyn gevleugeld... Slalsi sie stele efo isis e se PEDIGHDARISE 

De bladen zyn alleenelyk getand .....….......…. 

Beurtelingstgeplaeusterhladenie ns vere Alsvetarete afs ele d eisten eter DIGITADISE 

Tegenovergestelde bladen, ten minsten de ondersten............ 6. 

omringd. Tee eiphaneatekelsiets elles eene ere stalen AR EINANDHESD 

De kelk is niet RA de zaden zyn niet bezoomd........….. 7. 

De bloemen zyn in gesteelde bundels verzameld, welke eenen bloem- 

ROS uitmakend vete Hod dobbe La SCROPIIULARIA » 

De bloemen zyn gewoonelyk EEn geplaetst , zittend of byna 

zittend, en maken eene bloemair Uil. sore arseen Ae 

bovenste bladen alleen zyn nd de zaeddoos is spits 

dr REE TA RR ewernieeie sieiteisters ied MELAMPVRUNG 

Alle de bladen zyn getand ; de top der zaeddoos is rond of uit- 

Bekenf dM delete dstehe OH DOE Ne HOO OTE EUPERASIA. 

5 jn 

he pgeblazene kelk ; de zaden zyn met eenen vliesigen rand 

WERONICA. Tourn. Kerenprys. 

De kelk heeft gewoonelyk vier, zeldzamer vyf, dikwyls onge- 

lyke verdeelingen. — De bloemkroon is radvormig, hare buis 

is zeer kort, de verdeelingen zyn effen en diep, de bovenste 

is de grootste. — Er zyn twee uitstekende poederdraden. — 

De zaeddoos is eivormig of omgekeerd-hertvormig, en twee- 

hokkig; dikwyls is zy zvdelings geprengd, en zy opent zich door 

twee of vier kleppen. 

De bloemen zyn eentallig in de oksels der bladen geplaetst en vormen 

nechsairen noch Grossen iiet s5 oben erdingelele hinne 2. 

De bloemen zyn in de oksels van schudblaedjens geplaetst en vormen 

airen of trossen... akentoreRer dave. Serene 
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maektis en sv A OLNE EN af denderen sie V. Hedercefolia. 

De ann van den kelk zyn hertvormig, de zaeddoos is 

De ronte van den kelk zyn niet hertvormig, de zaeddoos 

is tzachthairig: deens SOA re wa TO beelde 5. 

BEPIeN Eds. sies aatelen. eN ERN gereten ta WU Persica. 

De bloemsteelen zyn byna zoo lang als de bladen, de zaeddoos is 

De bloemsteelen zyn veel langer dan de bladen , de zaeddoos is sterk 

opgeblazen... EE ENNE SA rede Pee GTE IREe 

De bloemen vormen gesteelde trossen welke in de oksels der bladen 

geplaetst zyn ….…. ddsnsdeodsordod boddohodt taste lelele lele 5) 

De bloemen vormen bloemairen welke de stam en de takjens 

eindieenws states keeren ister afslelalslelapelanslelehe stere sheleje 10. 

5 De plant groeit in het water en is onhairig..........sssevsveene 6. 

Het is geene waterplant, zy is met zacht hair bezet .„........... 8. 

Lynvormige bladen, de kelk is veel korter dan de zaeddoos WV. Scutellata. 

Ei- of lansvormige bladen, de kelk is zoo lang als de zaeddoos.... 7. 
(=d 

1 
De bladen zyn zittend, lansvormig en spits geeindigd .… WV. Anagallis. 

Vyfdeelige kelk... Lr SRB RAIO STA V. Teucrium. 
8 

Vierdeelige kelk.............. rete heteen Ee 9. 

De stam is met twee reijen hairen voorzien, de kelk is langer dan de 

Zac doseren BAN ne RP Rel … V. Chamedrys. 

De stam is geheel met hair bezet, de kelk is korter dan de 

zaeddoos...... Sopa sne eee V. Officinalis. 

Naekte bladen, zachtbairige steng lang levende plant V. Serpyllifolia. 

Met zacht hair bedekte bladen. klierhairige steng, eenjarige plant. 11. 

| De bladen zyn gesteeld, eironden bot .......…...» V. Beccubunga. 

1 | 
De bloemen zyn groot en donker blauw, de zaeddoos is opgeblazen, 

desbladenizynigelobtismnmnneistelsetantetst stele Oden V. Triphyllos. 

De bloemen zyn klein en bleek blauw, de bladen zyn alleenelyk 

GELAAT ov ArNe eva peten NRE OI FE WV. Arvensis. 

1. Veronica hedersefolia. L. Veilige Eerenprys. 

Dd Bloeit van in Mei tot in July. 

Zeer gemeen in de vochtige velden te Berchem, Borgerhout, 

Deurne, enz. (Nob.) 
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2. Veronica agrestis. L. Veld Eerenprys. 

Dd Bloeit van in Mei tot in July. 

In de vochtige velden te Borsbeeck, Wommelghem en 

elders (Nob ) 

Te Berchem en Deurne (V. H.) 

3. Veronica Persica. Porn. Persische Eerenprys. 

Veronica Buxbaumii. Ten. 

Op den boord der wegen en in het bosch te Tongerloo (V. H.) 

5. Veronica triphyllos. L. Driebladige Eerenprys. 

D Bloeit van in Mei tot in July. 

In de zandachtige velden te Berchem, Deurne, Borger- 

hout enz. (Nob.) 

5. Veroniea arvensis. L. Akker Eerenprys. 

D Bloeit van Mei tot in October. 

In de bebouwde velden, op zeer vele plaetsen in de 

Kempen (Nob.) 

Te Berchem (V. H.) 

6. Veronica serpyllifolia. L. Kleinbladige Eerenprys. 

2 Bloeit van in Mei tot in Augustus. 

Op zandachtige plaetsen te Halleen Santhovenzeldzaem (Nob.) 

In de velden digt by het fort Herenthals (V. H.) 

7. Veronica oflicinalis. L. Geneeskrachtige Eerenprys. 

D Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Op den boord der wegen te Berchem, Schooten en elders (Nob.) 

Tusschen Austruweel en Eeckeren op de Scheldedyk (V. H.) 

Overvloedig op den weg die van de Gitsschotel naer den 

yzeren weg leidt (Lodewyckx.) 
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8. Veronica scutellata. L, Helmige Eerenprys. 

2 Bloeit in July en Augustus. 

In de moerassen en waterpoelen rond Gheel en Westerloo 
en op de grachtboorden der velden rond het fort Heren- 
thals (V. H.); tusschen Wyneghem en Schooten (R.) 

De varieteit (3 pubescens. Koch, tusschen Tongerloo en 
Zammel (V. HL.) 

®D. Veronica Amagallis. L. Muerige Eerenprys. 

Dd Bloeit van in Juny tot in October. 

Gemeen in de stilstaende waterplassen en grachten naby de 
Leopolds-Lei en by de oude Herenthalsche vaert (Nob.) 

10. Veronica Beccabunga. L_ Groot-ovaelbladige Eerenprys. 

2 Bloeit van in Juny tot in October. 

Op den boord der beken en grachten te Berchem, Deurne 
en elders (Nob.) 

AH. Veronica Chamesedrys. L. Gamanderlyns Herenprys. 

2 Bloeit van in Mei tot in September. 

Overvloedig op vele plaetsen, byzonder op den dyk van 
Hoboken (Nob.) 

12. Veronica Teuerium. L. Zachthairige Eerenprys. 

2, Bloeit van in Mei tot in Juny. 

Tusschen Loenhout en Westwezel, zeldzaem (Nob.) 

Op onbebouwde plaetsen (V. Bn.) 

SCROPHULARIA. Tourn. Helmkruid. 

De kelk heeft vyf min of meer diepe verdeelingen. — De 

bloemkroon is tweelippig; de bovenste lip is tweelobbig en 

langer dan de onderste, welke drielobbig is; de buis der 

bloemkroon is opgeblazen en byna bolvormig. — Er zyn vier 

poederdraden en een vyfde poederdraed is onvolmaekt of door 

een schelpje vervangen. — De zaeddoos is veelzadig, twee= 

hokkig. — De bladen zyn tegenovergesteld. 
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De bladen zyn puntachtig geeindigd.................v.. S. Nodosa, 

De bladen zyn bot geeindigd... S. Aquutica. 

1. Scrophularia nodosa. L. Knoppig Helmkruid. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Op de boord der grachten en op vochtige plaetsen op het 

Exterlaer, Berchem en elders (Nob.) 

2. Scrophularia aquatiea. L. Water Helmkruid. 

@) Bloeit van in Juny tot in September. 

Op den boord der grachten en rivieren, in de Polders en 

door de geheele Kempen (Nob.) 

Te Berchem, Wilryck, Eeckeren (V. H.) 

DEGITALIS. Tourn. Vingerhoed. 

De kelk heeft vyf weinig diepe verdeelingen. — De bloem- 

kroon is byna klokvormig en de bloembladschyf is een weinig 

tweelippig : de onderste lip is drielobbig, de middenste 

dezer lobben is grooter dan de anderen en binnenwaerts met 

hair bezet. — Er zyn vier in de kelk geslotene vruchtbare 

poederdraden. — De zaeddoos is veelzadig en tweehokkig, de 

bladen zyu beurtelings geplaetst. 

Eene specie : 

Purpere of zeer zeldzaem witte bloemen. 

Digitalis purpurea. L. Purpere Vingerhoed. 

@) Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

In de vochtige bosschen enkelyk te Rillaer (Kx.), doch gemeen 

in de provincie Brabant (Nob.) 

ANTESSEREEENUDE. Juss. Leeuwenmuil. 

De kelk heeft vyf diepe verdeelingen. — De buis der bloem- 

kroon is breed, een weinig geprengd en bultvormig aen het 
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ondereinde. — De bloemschyf is smoelvormig : hare bovenste 

lip is tweelobbig, hare onderste is bultig, drielobbig en sluit 

de keel. — Er zyn vier ingeslotene poederdraden. — De zaed- 

doos is tweehokkig, veelzadig , en opent zich door drie eindi- 

gende poriën. 

Eene specie : 

De kelk is langer dan de bloemkroon. 

Antierrhinum Orontium. L. Roode Leeuwenmuil. 

D Bloeit van in July tot in October. | 

In de velden en steenachtige gronden alsook op de stads- 

muren aen de Mechelsche poort (Nob.) 

Tusschen Wilryek en Contich, en tusschen Herselt en 
Aerschot (V. Il) 

LINARIA. Juss. Wild- Vlas. 

De kelk heeft vyf diepe verdeelingen. — De bloemkroon 

heeft eene opgeblazene buis, wiens ondereinde in eene linie- 

vormige spoor verlengd is : de bloemschyf is smoelvormig : 

hare bovenste lip is tweelobbig , de onderste is drielobbig, 

bultig aen haer ondereinde en sluit de keel. — Er zyn vier 

ingeslotene poederdraden. — De zaeddoos is tweehokkig, veel- 

zadig en opent zich door drie ot vyf kleppen of zeldzamer 
door eene of twee poriën. 

Desbladen zyn lang; smalsen zittend 55 tre tgeen sels de mid ete Leede 2. 

ik bladen zyn kort, breed en gesteeld…. ............…. AAG 5. 

Gropte geele bloemen es deerne eee delden ni L. Vulgaris. 

Kleine blauwe of vioolkleurige bloemen................…. L. Minor. 

De plant is met hair bezet; de bladen zyn langer dan breed... 4. 

De bloemtakjens zyn naekt of byna naekt; de middenste bladen zyn 

f eirondepiekvormids vee pele eee ene lela heeld L. Klatine. 

De bloemtakjens zyn zeer hairig; alle de bladen zyn eirond en piet 

jl Ee kruipende plant; de blad. zyn breeder dan lang L. Cymbalaria. 

| OEE TE OET AE En L. Spuria. 

21. 
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1d. Kinaria minor. Desr. Klein Wildvlas. 

Antirrhinum minus. L. 

@ Bloeit van in July tot in October. 

In de zandachtige velden , dikwyls tusschen de boekweit in 

de Kempen (Nob.) ; 

Te Everbode (V. H.) 

2. Linaria elatine. Desr. Piekbladig Wildvlas. 

Antirrbinum elatine, L. 

D Bloeit van in September tot in Augustus. 

Op de kant der wegen en de leemachtige velden te Aertselaer 

en Edeghem (Nob.) 

Tusschen Wilryck en Contich (V. IL.) 

3. Linaria spuria. Miuu. Eirondbladig Wildvlas. 

Antrrhinum spurium. L. 

® Bloeit van in July tot in October. 

Op de Schelde dyk naby Austruweel in 1822 (Kx.) 

4. Linaria vulgaris. Moencu. Gemeen Wildvlas. 

Antirrhinum Linaria. L. 

2 Bloeit van July tot in October. 

Op de kant der wegen en velden op vele plaetsen (Nob.) 

5. Linaria Cymbalaria. Mir. Krwipend Wildvlas. 

Antierhiuum Gymbalaria. L. 

2 Bloeit van in Mei tot in October. 

Veel op O0. L. V. toren en de stads oude muren. 

PEDICULARIS. Tourn. Kartelblad. 

De kelk is opgeblazen en heeft vyf ongelyke tanden of twee 

lippen , de bovenste lip is tweetandig of heel, en de onderste 

drietandig. — De bloemkroon is tweelippig, de bovenste lip 

is zydelings geprengd, de onderste is vlak en drielobbig. — 
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Er zyn vier poederdraden. — De zaeddoos is veelzadig, zydelings 

geprengd en tweekleppig. — De zaden zva eivormig- driekantig. 

— De bladen zyn gevingerd-ingesneden. 

Er is een eenzame steng, de bovenste lip is viertandig. P. Palustris. 

Er spruiten vele stengen uit den voet des plants , de bovenste lip is 

AET SOA GAG EAA SEE SAN De Ue P. Sylvatica. 

1. Pedieularis sylvatica. L. Bosch Kartelblad. 

2 Bloeit van in Mei tot in Juny. 
In de weiden en vochtige bosschen te Brasschaet en 

Schooten (Nob.) 

Rond Schooten en Brasschaet (V. H.) 

2. Pedicularis palustris. L. Moeras Kartelblad. 

® Bloeit van in Mei tot in July. 

In de moerasachtige plaetsen en beemden tusschen Neder- 
viersel en Grobbendonck (Nob.) 

Rond Wilders by Gheel (Kx.) en rond Westerloo (V. H.) 

RHINANENUS. L. Neusbloem (Nob ) 

De kelk is opgeblazen, een weinig zydelings geprengd en 
vierlandig. — De bloemkroon is tweelippig, de bovenste lip is 
zydelings geprengd, de onderste is drielobbig. — Er zyn vier 

in de bloemkroon ingeslotene poederdraden. — De zaeddoos is 
veelzadig, zydelings geprengd en tweekleppig. — De zaden zyn 

plat en van eenen smallen witten boord omringd. — De bladen 

zyn tegenovergesteld. 

Eene specie : 
De bloemschudblaedjens zyn groen en naekt. 

Rhinanthus glabra. Lam. Blinkende Neusbloem. 

Rhinanthus minor. Ehrh. 

® Bloeit van in Mei tot in July. 
Op vele plaetsen; overvloedig (bekend onder den naem van 

Ratel) op den dyk van Hoboken over EE en in de beemden 

te Viersel (Nob ) 
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MELAMPWRUM. Tourn. Zwartkoorn. 

De kelk is buisvormig en vierdeelig. — De bloemkroon is 

tweelippig of byna smoelvormig. — De bovenste lip is helm- 

vormig en zydelings geprengd, de onderste is drietandig of 

drielobbig en tweebultig. — Er zyn vier poederdraden in de 

bloemkroon verborgen. — De zaeddooshokjens houden een of 

twee zaedjens in; de vrucht is spits-eirond, zydelings geprengd 

en tweekleppig. — De zaden zyn langworpig. — De bladen 

zyn tegenovergesteld en meestendeel heel. 

Eene specie : 

De bloemschudblaedjens zyn groen, de zaeddoos is veel langer 

dan de kelk. 

Melampyrum pratense. L. Beemd Zwartkoorn. 

@D Bloeit van in Juny tot mm September. 

Op de kant der met struiken beplantte grachten op het 

Exterlaer, alsook aen de Gitschotel te Deurne (Nob.) 

In de bosschen te Brasschaet en Wilryck (V. H.) 

EUPHRASIA. L. Oogentroost. 

Buis- of klokvormige vierdeelige kelk. — De bloemkroon is 

tweelippig, de bovenste lip is helmvormig , de onderste vlak en 

drielobbig. — Er zyn vier ingeslotene of uitstekende poeder - 

draden. — De zaeddoos is langworpig, zydelings geprengd, bot 

of uitgekerfd en opent zich door twee heele of tweedeelige 
kleppen ; de zaden zyn eivormig. — Alle de bladen zyn getand. 

De bloemkroon is wit en met viool gestreept, de lobben der onderste 

hpzynmsetandie eet eben iets startende sene ela dele E. Officinalis. 

De bloemk. is roodachtig, de lob. der onderste lip zyn heel. B, Odontites. 

1. Euphrasia officinalis. L. Genees Oogentroost. 

® Bloeit van in Juny tot in September. 

In de weiden en bosschen te Schooten en elders in de 

Kempen (Nob) 

Te Wilryck en in de Kempen (V. H.) 
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2. Euphrasia Odontites. L. Roode Oogentroost. 

@ Bloeit van in Juny tot in September. 

In de koornvelden op het Exterlaer, te Contich, Duffel 

en elders (Nob.) 

Te Berchem, Westerloo en Herenthout (V. H.) 

Pi Familie. 

UTRICULARINEEN. 

Tweeslachtige onregelmatige bloemen. — De kelk is min of 

meer tweelippig en heeft twee of vyf verdeelingen. — De 

bloemkroon is tweelippig of smoelvormig en de onderste 

lip is spoorvormig verlengd. — Er zyn twee poederdraden en 

een tweestempelige styl. — De zaeddoos is eenhokkig, veel- 

zadig. — Het zyn kruidachtige waterplanten. 

Een geslacht : 

UTEICULAEEA. LL. Blaesjensdrager (Nob.) 

De kelk is tweelippig. — De bloemkroon is smoelvormig : 

hare keel is gewoonelyk gesloten, en hare buis is onderwaerds 

spoorvormig verlengd. — De bloewen zyn geel, gesteeld en 

vormen eenen tros die uit het hert van de plant spruit. — 

De bladen liggen onder water; zy zyn hairvormig en gewoo- 

nelyk met lucht inhoudende blaedjens voorzien. 

De spoor is drie of vier mael zoo breed als lang... U. Vulgaris. 

De spoor is bultvormig en zoo lang als breed .….......... U. Minor. 

1. Utricularia mimor. L. Kleine Blaesjensdrager (Nob.) 

2 Bloeit in Jany en July. 

In de moerasachtige waterpoelen achter Nederviersel (Nob.) 
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2. Utricularia vulgaris. Gemeene Blaesjensdrager. 

2 Bloeit in July en Augustus. 

In de oude Herenthalsche vaert en in de moerasachtige 

waterpoelen op ’t Vlaemsch-Hoofd, alsook te Waelhem (Nob.) 

Tusschen Berchem en Borgerhout, te Gheel en te Ton- 

gerloo (V. H.) 

5S:' Familie. 

OROBANCHEEN. 

Tweeslachtige onregelmatige bloemen. — De bloemkroon 

is voortdurend : hare buis is buis of klokvormig, hare schyf 

is tweelippig; de bovenste lip is helmvormig, heel of 

tweesnedig, de onderste is driesnedig. — Er zyn vier 

poederdraden en een styl. — De vrucht is eene eenhok- 

kige veelzadige tweekleppige zaeddoos. — Het zyn woeker- 

planten; zy zyn nooit groen en groeijen op de wortels van 

andere planten. — De bladen zyn door scheipen vervangen. 

Een geslacht : 

OROBANCHE. L. Bremzwiger (Nob.) 

De bloemen zyn onderwyds van een enkel schudblaedje 

voorzien. — De kelk is van twee duidelyke bladen gevormd; 

somtyds zyn deze bladen vry, somtyds zyn zy een weinig 

aen elkander gegroeit. — De zaeddoos is gevormd van twee 

kleppen welke door hun boven- en hun onderpunt aen elkander 

gehecht blyven. 

De stempel is rood of vioolkleurig................. Saro OvMManor 

iDeistempelnsrseelf ere unieke verl doelstel a elan O0, Rapum. 
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1. Orobamche Mapum. Tuuiw. Raep Bremzuiger. 

Orobanche major. Lam. 

Dd Bloeit in Juny en July. 

Op de wortelen van de Sarothamnus scoparius te Brecht, 
Loenhout, en elders in de heide (Nob.) 

®. Orobanche miner. Surt. Kleine Bremzuiger. 

Dd Bloeit in Juny en July. 

Op de wortelen van de Genista anglica en den Trifolium 

pratense, tusschen Merxem en Capellen alsook op vele plaetsen 

in de Kempen (Nob.) 

PP: Familie. 

LABIEEN. 

Tweeslachtige onregelmatige bloemen, — De kelk is voort- 
durend, vier of vyfdeelig, zeldzaem tweelippig. — De bloem- 
kroon is gewoonelyk tweelippig , de bovenste lip heeft twee 

verdeelingen en de onderste heeft er drie. —Er zyn vier poeder- 
draden waervan er twee lange en twee korte zyn; zeldzaem 

ontbreken er twee dezer poederdraden. — Er is een styl, die 
gewoonelyk tusschen de lobben van het vruchtbeginsel ge- 

plaetst is; gewoonelyk is hy tweestempelig. — De vrucht is 

samengesteld van vier drooge, vrye, eenzadige, niet open- 

barstende zaedhokjens. — Het zyn gewoonelyk kruidachtige 

planten, zy hebben eenen vierhoekigen stam en tegenoverge- 

plaetste bladen. 

he bloemkroon is niet lippig, omdat hare verdeelingen byna in grootte 

1 Eel Ades odeda bowen gepE boos Hdo Bei Ha ore ode 2. 

De bloemkroon is een- of tweelippig......e.eesveeseeseervee ns 5. 

(Er AD NE DOEL EEN ob aa eden soe odd en db apen rsfeehefels MENTHA . 

Û Er zyn maer twee poederdraden:.... ne... ese sees LYCOPUS, 
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De bloemkroon schynt eenlippig te zyn, de bovenste lip weinig dui- 

delykizyndeltitaisetsierefats he olet eteverslelerere fette ele tafel elat angels 4. fe | 

Doe bloemkroon is duidelyk tweelippig ….….…........-.r svenn De 

De bovenste lip is zeer klein en tweetandig, de buis der bloemkroon is 

met eenen ring hairen bezet... ...... PDOA DHEN HOT LUIE 

f De verdeelingen der bovenste lip zyn naer de onderste lip geworpen , 

welke dus vyflobbig schynt; er is geen ring hairen ...... TEUCRIUM. 

De poederdraden zyn onderwaerts van elkander afgelegen, en nooit 

gelykwydig geplaëtst. saas sneren oren an ene acte eee ce ne 

8 poed. staen elkander naby, en zyn gelykwydig onder de bovenste lip 

verzamel dert ents ee telenet tetten Baton We 

De poederdraden wyken opwaerts van elkander af, en steken de 

| bloemkroon dus? UIt leveren atetelene teegn eet varmaln oterate teletet 

De poederdraden zyn opwaerts naer elkander gebuigd, en steken dus 

de bloemkroon niet uit... ols leleisfe afer eteltsie veelste fte r te CHINGEO DIN 

Tweelippige kelk; de bladen zyn nooit getand.............. THYMUS. 

Vyftandige kelk, de bladen zyn een weinig getand......... ORIGANUM. 

Deskelkisitweelippio iin tafels vetes leve Eee oedde sages oe) 

Deikelkwsmoortstweelippiggstenre eo biaten eline ete Buda strgaooe 

De kelk heeft twee getande lippen, hy is plat op den rug ... BRUNELLA. 

De kelklippen zyn niet geland, deszelfs rug is gebult .... SCUTELLARIA. 

| De onderste (of voorste) poed. zyn korter dan de bovenste. . GLECHOMA. 

ai De onderste poederdraden zyn langer dan de bovenste........... Af. 

De bladen zyn in drie of vyf diepe lobben gesneden .…….... LEONURUS. 
11 

De bladen zyn onverdeelt, en alleenelyk getand .……..... sider ret e 

| De bladen zyn nooit hertvormig aen hun ondereinde …...... dense 

_= Lo De bladen (ten minste de onderste) zyn aen hun ondereinde hertvormig 

ieden BOD HO A Ae HAER RLN de 

kelkverdeelingen zyn door eenen stekenden punt geein- 

ot Jade ned ste ie OS DNS rde eetset leen « «« … GALEOPSIS. 

De kelkverdeelingen zyn door eenen behairden niet stekenden punt 

geeindig dM Ds ee ete ears lets ekelinete Re ecoted ers eee 14. 

De bloemen zyn bleekgeel, de hbloempakjens zittend... STACHYS . 

De bloemen rood of zeldzaem wit, de bloempakjens gesteeld, BALLOTA. 

Desbloementyndheviergeel Andere fee 1d apen velerlei ne GALEOBDOLON . 

De bloemen zyn rood of wit..........…. rr ee eis Hen OR 

De bloemkroon draegt nooit eenen hairring op het beginsel van hare 

16 DUS sole d'Ealsn beneden Send HHD Hdd BETONICA . 

Er is gewoonelyk een hairring...............…. healen gade ante 17. 
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De bloempakjens zyn zittend, de kelk heeft vyf duidelyke nerven. 18. 

17 { De bloempakjens zyn gesteeld , de kelk heelt tien zeer uitstekende 

OENE TIG ee tadsene gieten oteenafelets stefan otelehniade sleet eletel. aleen B ATILOTANS 

De bloemkransen zyn airvormig op den top van den stam verzameld, de 

poederdrad. hangen uit de bloemkroon na de bevruchtiging. sracavs. 

De bloempakjens min of meer van elkander verwyderd. de poederdraden 

blyven na de bevruchtiging onder de bovenste lip verborgen. LAMIUM. 

°° Familie-Werdeeling : Merthoïdeën. De bloemkroon is 

trechtervormig en heeft byna gelyke lobben. Er zyn vier, of zeld- 

zamer twee poederdraden ; deze zyn van elkander verwyderd. 

MENTEMNA. [. Munt. 

Vyftandige buisvormige kelk. — De bloemkroon is trechter- 
vorinig, kortbuizig en vierlobbig, de bovenste lob is breeder en 

dikwyls uitgekerfd. — Er zyn vier gelyke opwaerts van elkander 

afwykende poederdraden. — De bloemen zya klein, en wit of 

roos. 

De bloemkransen zyn in eene eindigende bloemair verzameld, welke 

1 ) niet met bladen bekroond is........ hEei eraa: HO LD 2. 

De steng is met eenen tros bladen geeindigd.............…. ee 

Derbladen: zyn: lang gesteeld’ osn onse nlalnsenle inie stes eine Ue, Aq UEC. 

De bladen zyn zittend of byna zittend................. ereen el 

De bladen zyn bot geeindigd en wolhairig, zy hebben zeer uitstekende 

nerven, de bloemschudblaedj. zyn eirond of lansv. M. Rotwudifolia. 

De bladen zyn spits geeindigd en met zydeachtig hair bezet, de bloem- 

schudblaedjens zyn zeer spits-lynvormig ..….... …….…. M. Sylvestris. 

De kelk is byna tweelippig, zyne keel is door eenen hairring gesloten 

wanneer het zaed ryp is ,..…......eeee ers ve ceres WM. Pulegium. 

Regelmatigeskelkszonderthairpin gneis shane stelelane tevens ee onee neeh 

en driehoekig, de bovenste bladen verminderen niet plotselings 

De kelk is langworpig en smalder aen zyn ondereinde, zyne tanden 

zyn lansvormig; op den top van den stam verminderen de bladen 

plotselings\van’ grootte. „atids ssiiede etos js td dode woal GD 

22. 

De buis van den kelk is zoo breed als lang, deszelfs tanden zyn kort 

5 vam eroolten. nnn ZONE endatelarsteere ale dae eet hes MA TENS TR 
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1. Mentha votumdifolia. L. Rondbladige Munt. 

2 Bloeit van in July tot in Augustus. 

Op de vochtige plaetsen te Schooten en Hoboken. 

2. Mentha sylvestris. L. Bosch Munt. 

2 Bloeit van in July tot in September, 

Op den boord der grachten en vochtige plaetsen te Eeckeren 

en Brasschaet (Nob.) 

Te Tongerloo (V. H.) 

3. Mentha aquatica. L. Water Munt. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Gemeen op alle kanten der grachten en waters (Nob.) 

4. Mentha sativa. L. Moes Munt. 

2, Bloeit van in July tot in September. 

Naby Wilders, in de Kempen (Kx.) 

5. Mentha arvensis. L. Akker Munt. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Op vochtige velden en de waterkanten te Hemixem en 

Aertselaer (Nob.) 

6. Mentha Pulegium. L. Vlooverjagende Munt. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Op vochtige plaetsen; doch tot hiertoe hebben wy deze 

soort in onze provincie nog niet ondekt, maer wel in de tuinen 

gekweekt gevonden. 

LYCOPUS. L. Wolfspoot (Nob.) 

Vyftandige klokvormige kelk. — De bloemkroon is trechter 

vormig , kortbuizig en vierlobbig, de bovenste lob is breeder en 

uitgekerfd. — Er zyn maer twee poederdraden. — De bloemen 

zyn klein, wit, en kranswyzig in de oksels der bladen geplaetst. 
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Eene specie : 

De onderste bladen zyn vinspletig aen hunnen voet. 

Lycopus Europseus. L. Europische Wolfspoot. 

2 Bloeit van in July tot in September. 
Op den boord der grachten naby het Kiel; te Eeckeren, 

Schooten en elders in de Kempen (Nob.) 

Pie Familie-Verdeeling : Ehymoïdeën. Er zyn vier 
vruchtbare poederdraden, zy zyn van elkander verwyderd en 
de onderste een weinig langer dan de bovenste. 

ORIGANUM. L. Bergvreugd (Nob.) 

De kelk is klok-buisvormig en heeft vyf gelyke tanden en 
is niet Lweelippig. — De bovenste lip der bloemkroon is regt- 
staende en uitgekerfd; de onderste heeft drie gelyke lippen. — 
De poederdraden wyken opwaerts van elkander af. — De 
bloemen zyn klein en vergezeld van schudblaedjens, welke 
langer zyn dan de kelk ; en zy vormen eindigende bloemtrossen. 

Eene specie : 

De bladen zyn een weinig getand, de schudblaedjens zyn 
gewoonelyk vioolkleurig. 

Origanum vulgare. L. Gemeene Bergvreugd. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Op steenachtige plaetsen : op ’t kasteel , ook te Diest, 

Everbode en Heyst-op-den-Berg (V. H.) 

k/ THYMUS. L. Thymoes. 

De kelk is tweelippig. — De bovenste lip der bloemkroon 

is regtstaende, heel of uitgekerfd, de onderste heeft drie 
byna gelyke lobben. — De poederdraden wyken opwaerls van 
elkander af. — Het zyn een weinig aen hunnen voet houtachtige 
planten. — De bloemen zyn klein en vormen eindigende airen 

of bloemkopjens. 
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‘Eene specie : 

Liggende stam, heele bladen. 

Ehymus Serpillum. L. Veld Thymoes. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Gemeen op de stadsvestingen en op vele plaetsen in de Kempen 

zoo als te Schooten , Massenhoven, Viersel en elders (Nob.) 

AENMERKING. — De gewoone Thymoes (Turmus voreams, Ie) wordt gemeenelyk in de 

hoven gekweekt. 

CLENOPODEUR. L. Bedvoet (Nob.) 

De kelk is buisvormig, heeft dertien strepen en twee lippen 

waervan de bovenste driedeelig en de onderste tweedeelig is. — 

De bovenste lip der bloemkroon is byna plat en uitgekerfd. — 

De poederdraden zyn opwaerts naer elkander gebuigd. — 

De bloemen zyn in de oksels der bladen geplaetst en omringd 

van naeldvormige schudblaedjens welke om het bloemkransje 

eene soort van omwindsel vormen. 

Eene specie : 

Clinopodium vulgare. L. Gewoone Dedvoet. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Op steenachtige plaetsen te Schilde en Oeleghem (Nob.) 

Te Wyneghem (R.) 

Q 

B'° Familie-Verdeeling : Lamioïdeën. T weelippige bloem- 

kroon. — Er zyn vier vruchtbare poederdraden, zy zvn tegen 

elkander verzameld en onder de bovenste lip der bloem- 

kroon geplaetst; somtyds hangen zy uit de bloemkroon en 

dit gebeurt alsdan na de bevruchtiging. De onderste zyn ge- 

woonelyk de langste. 
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GLECHOMA. L. Aerdveil of Onderhage. 

Buisvormige vyftandige kelk. — Tweelippige bloemkroon. — 

De bovenste lip is plat, regtstaende en tweetandig ; de onderste 

is drielobbig en de middenlob is omgekeerd hartvormig. — De 

onderste poederdraden zyn de kortste. — De helmknopjens zyn 

twee en twee kruiswyzig vereenigd, hunne lobben zyn van 

elkander verwyderd. — De stam is liggend en wortelschietend. 

— De bloemen zyn weinigtallig in de oksels der bladen 

verzameld. 

Eene specie : 

Glechoma hederacea. L. Veilbladige Aerdveil. 

2 Bloeit van in Mei tot in July. 

Zeer gemeen onder de hagen en op vochtige plaetsen (Nob.) 

LAMIUN. L. Doove Netel. 

De kelk is klokvormig en heeft vyf niet stekende tanden. — 

De bloemkroon is tweelippig, de bovenste lip helmvormig, 

de onderste is drielobbig , de twee zydelingsche lobben zvn zeer 

blein en tandvormig, de middenste is groot, bot en omgekeerd 

hartvormig. — De helmknopjens zyn behaird. — Er zyn vier 

poederdraden , waervan de twee onderste langer zyn dan de 

bovenste. — De bloemen kranswyze geplaetst, zyn wit of purper. 

De buis der bloemkroon is regt, kleine plant met zittende 

1 HEEN ss badedoosenss od dIe HOED SEE DEE L. Amplericaule. 

De buis der bloemkr. is krom, verhevene plant met gesteelde bladen 2, 

1. Lamium amplexicaule. L. Omhelzende Doove Netel. 

D Bloeit van in April tot in October. 

Op vette gronden, in de weiden, enz, te Austruweel en elders 

in de Polders (Nob.) 
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®. Lamium album. L. Witte Doove Netel. 

2 Bloeit van in April tot in October. 

Op de woeste en onbebouwde plaetsen overal (Nob.) 

3. Lamium purpureum. L. Purpere Doove Netel. 

® Bloeit van in Meert tot in October. 
Op dezelfde plaetsen als de vorige (Nob.) 

GALEOBDOLON. Hupson. Honds-Netel. 

Gelykt het geslacht Lamium, maer verschilt er van door de 
volgende teekens : De buis der bloemkroon is met eenen 
hairring voorzien; al de lobben der onderste lip zyn lansvormig 

en spits. — De helmknopjens zyn naekt. — De bloemen zyn geel. 

Eene specie : 

Galeobdolon luteum. Hups. Geele Honds-Netel. 

D Bloeit van in April tot in Juny. 
Digt by het hof van doktor Vaerenberg, naby den Ouden- 

God en te Wilryck (Nob.) 
Te Berchem (V. H.) 

GALEOPSIS. L. Zennep- of Kemp-Netel. 

De kelk is buisvormig en heeft vyf stekende tanden. — De 
bloemkroon is tweelippig; de bovenste lip is helmvormig, de 
onderste is drielobbig en draegt op de keel twee tandvormige 

bulten. — De onderste poederdraden zyn de langste. — De 
helmknopjens openen zich door eene dwarsloopende spleet. 
— De bloemen zyn roos, geel of wit. — De bladen zyn nooit 
hertvormig uitgekerfd. 

De stam is dikker onder de bladen en met ruw hair bezet .….… de 18e 

De stam is niet onder de bladen verdikt, hy is zachthairig .…….…. 5. 

De bloemkroon is groot, geel, en de onderste lip is met viool 

9 Beplekkin def heten ore dystare he wine ernreletkie fe ot ese G. Versicolor. 

De bloemkroon is klein, purper of wit... G. Tetrahit. 

( De bladen zyn smal, lans- of Iynvormig ………........ G. Angustifolia. 
J 

| be bladen Ayweirdnd-lansvormig. teste. daeren deelne de G. Dubia. 
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1. Galeopsis Tetrahit. L. Vierhoekige Kemp-Netel. 

@® Bloeit van in July tot in Augustus. 

Gemeen op de boorden der velden, op het Exterlaer en 
overvloedig in de koornvelden te Waelhem (Nob.) 

Te Berchem (V. H.) 

2. Galeopsis dubia. Leers. Verwarrende Kemp-Netel. 

Galeopsis ochroleuca. Lam. 

Dd Bloeit van in July tot in September. 
In de koornvelden byzonder te Waelhem en Duffel (Nob.) 
Te Zammel (V. H.) 

3. Galeopsis angustifolia. Ennn. Smaulbladige Kemp-Netel. 

Galeopsis Ladanum. L. 

® Bloeit van in July tot in October. 
Op de boorden der wegen en in de koornvelden te 

Eeckeren en in de Polders (Nob.) 

4. Galeopsis versicolor. Curtis. Bontbloemige Kemp-Netel. 

@® Bloeit van in July tot in October. 
Op de kanten der vochtige velden en weiden te Duffel, 

Lent en elders (Nob.) 
Te Berchem en Wilryck (V. H.) 

STACHYS. L. Anhoorn. 

De kelk is buis- klokvormig en heeft vyf stekende tanden. — 
De bloemkroon is tweelippig , de bovenste lip is regt en de 
onderste heeft drie botte lobben; de buis is van eenen hairring 
voorzien. — De poederdraden hangen uit de bloemkroon na 

de bevruchtiging ; de onderste zyn de langste. — De zaedhok- 

jens zyn eivormig en niet behaird. — De hoogste bloempakjens 
zyn gewoonelyk in eene air verzameld. 

De bloemen zyn bleek geel... Haes busdode Db ddatro dede S. Annua. 

Delhloemenszynlroo ANPaNerne ten levetaleteel stele teste betse diesels ree 

De bladen zyn bot geeindigd en byna zoo breed als lang; kleine 

TOE See Ho VEH AE ABS E UE Saab A Lede S. Arvensis. 

De bladen eindigen met eenen scherpen punten zyn veel langer als 

breedtaverhevenenplan titane tels rapelatstelete veters olalatetelnle teel lele le ele 5. 
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De bladen zyn eirond en lang gesteel …...... A bep bet S. Sylwatica. 

De bladen zyn lansvormig en zittend of byna zittend .…. S. Palustris. 

1. Stachys annua. L. Eenjarige Anhoorn. 

Dd Bloeit van in July tot in October. 

In de velden te Zoersel (Nob.) 

Te Westerloo (V. H.) 

2. Stachys sylvatica. L. Bosch Anhoorn. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus, 

Gemeen op de kanten der grachten, enz.; op het Exter- 
laer, en naby de Gitschotel (Nob.) 

De Sracuys Axpicva. Smith , welken doktor Van Haesendonck gevonden heeft te Berchem 

en te Mortsel, is eenen bastaerd, voortkomende van den Stachys Sylvatica, bevrucht door den 

S. Palustris. 

3. Stachys arvensis. L. Akker Anhoorn. 

® Bloeit van in July tot in October. 

Gemeen in de koornvelden, enz. , te Hemixem en Aert- 

selaer (Nob.) 

Te Mortsel en Contich (V. H.) 

4. Stachys palustris. L. Moeras Anhoorn. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Op de waterkanten en boorden der grachten te Deurne en 

tusschen Herselt en Westerloo (V. H.) 

BETEONICA. Tourn. Betonie. 

Verschilt van de Stachys door dit, dat de poederdraden niet 

na de bevruchtiging uit de bloemkroon hangen ,en dat zich in 

de buis der bloemkroon geen hairring bevindt. 
Eene specie : 

De bloemen vormen eene korte bloemair. 

Hetonica officinalis. L. Genees Betonie. 

2 Bloeit van in Juny tot in Septeuber. 

Te West-Meerbeeck (Kx); in het Guytenhoven bosch te 

Westerloo (V. H.) 
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BALEGTA. Tourn. Ballote. 

De kelk is trechtervormig en tiennervig; er zyn vyf gelyke, 

breede, en in delengte geploeide tanden — De bloemkroon is twee- 

lippig; de bovenste lip is heel en de ondersteis drielobbig; deze 

lobben zyn bot, de middenste is grooter. — De poederdraden 

steken de buis der bloemkroon uit. — De bloemen vormen 

kort gesteelde trosjens. 

Eene specie : 

De middenste bladen zyn hartvormig. 

Ballota foetida. Lam. Stinkende Ballote. 

2 Bloeit in Juny en September. 

Op den boord der wegen byzonder te Austruweel en in de 

Polders (Nob.) 

Men vindt soms ook do varieteiten met bonte bladen en met witte bloemen, 

LEORURUS. L. Leeuwenstaert (Nob.) 

De kelk is klokvormig en heeft vyf stekende een weinig onge- 

lyke tanden. — De bloemkroon is tweelippig : hare buis sluit 

eenen hairring in, de bovenste lip is regt, byna helmvormig; 

en de onderste heeft drie botte lobben, de zydelingsche lobben 

zyn langworpig , de middenste is grooter. — Ér zyn vier poe- 

derdraden waervan de twee onderste de langste zyn, deze hangen 

uit de bloemkroon na de bevruchtiging. 

Eene specie : 

Verhevene plant; de bladen hebben drie of vvf lobben. 

Leonurus Cardiaca. L. Maegd Leeuwenstaert. 

2 Bloeit van in Juny tot in September. 

Op de beschaduwde en woeste plaetsen tusschen Herselt 

en Aerschot (V. H.) ‚ 
25, 
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BRUNELLA. Tourn. Brunelle. 

Klok-buisvormige, tweekleppige kelk, de bovenste lip is plat 

en afgesneden, heeft drie korte tanden, en draegt geenen bult, 

de onderste is tweedeelig. — De buis der bloemkroon is van 

eenen hairring voorzien. —De helmdraden dragen eenen uitste- 

kenden punt. — De bloempakjens zyn in dikke bloemairen 

vereenigd. 

Eene specie : 

De bloemen zyn vioolkleurig. 

Brunella vulgaris. L. Gemeene Brunelle. 

2 Bloeit van in July tot in Augustus. 

Zeer gemeen op vele plaetsen, byzonder op de kant der 

drooge wegen (Nob.) 

SCUTELLARIA. L. Helm- of Gildkruid. 

De kelk is klokvormig, tweelippig en na de bevruchtiging 

gesloten; deszelfs lippen zyn heel en byna gelyk, de bovenste 

draegt eenen bult. — De bloemkroon is tweelippig , de bovenste 

lip is byna regt en helmvormig de onderste is drielobbig. — Er 

zyn vier poederdraden , waervan de twee onderste de langste 

zyn. — De bloemen zyn eentallig in de oksels der bladen 

geplaetst. 

De bladen zyn regelmatiglyk tot aen den top getand. S. Galericulata. 

De bladen hebben maer van een tot drie paer tanden aen het on- 

0 nn SAE POE IS SED S. Minor. 

1, Scutellarla galericulata. L. Klakachtig Helmkruid. 

2, Bloeit van in July tot in September. 

Op de kapt der grachten en vochtige plaetsen, in de 
grachten van ’t fort Stuivenberg, alsook te Schooten, Merxem 

en elders (Nob.) 

Te Tongerloo (V. H.) 
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2. Scutellarta minor. L. Klein Helmkruid. 

2} Bloeit van in July tot in September. 

Op de kanten der grachten te Viersel, Massenhoven, 

Nylen (Nob.) 

Te Eyndhout, Oevel en Tongerloo (Kx) 

At Familie-Verdeeling : Ajugoideën. — De bloemkroon 

is byna eenlippig. — Er zyn vier poederdraden waervan de 

onderste de langste zyn. 

AJWGA. L. Zenegroen. 

Klokvormige vyftandige kelk. — De buis der bloemkroon houdt 

eenen hairring in; de bovenste lip is zeer kort en afgekapt, de 

onderste is drielobbig. 

Eene specie : 

De bloemen zyn gewoonelyk blauw, de bladen zyn getand 

en de stam is van kruipende wortelschietende takken voorzien. 

Ajuga reptans. L. Kruipend Zenegroen. 

2 Bloeit in Mei en Juny. 

Gemeen op vochtige plaetsen, in de weiden te Deurne, 

Borsbeeck en elders (Nob.) « 

TEUCHRIUN. L. Gamander. 

De kelk is buis of klokvormig en heeft vyf tanden waer- 

van de bovenste dikwyls grooter en lipvormig is. — De buis 

der bloemkroon houdt geenen hairring in; de bovenste lip is 

tweelobbig en deze lobben zyn zydelings met de onderste lip 

gegroeit, waerdoor deze onderste lip vyflobbig schynt. 
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Eene specie : 

De bladen zyn aen hunnen voet hartvormig uitgesneden en de 
kelk schynt tweelippig. 

Teucrium Secorodonia. L. WWilde-Salie Gamander. 

2 Bloeit van in July tot in September. 

Gemeen in de bosschen en op de boorden der weiden te 

Deurne, Berchem en elders (Nob.) 

6P:'* Familie. 

VERBENACEEN. 

Tweeslachtige gewoonelyk een weinig onregelmatige bloe- 

men. — De kelk is buisvormig, voortdurend en heeft vier of 

vyf verdeelingen. — De bloemkroon is afvallend, buisvormig en 

hare schvf is gewoonelyk tweelippig en vyfdeelig. — Er zyn 

vier poederdraden waervan er twee korte en twee lange zyn. 

— De stylis enkel en er is een enkele of tweedeelige stempel. 

— De vrucht is zaeddoosvormig en van vier eenzadige hokjens 

samengesteld. — Het zyn kruid- of houtachtige planten met 

vierhoekige stengen en tegenovergestelde bladen. 

Een geslacht : 

VERBENA. Tourn. Yzerhard. 

De verdeelingen van den kelk zyn bvyna gelyk. — De poe- 

derdraden zyn in de bloemkroon gesloten. — De vrucht is 

zaeddoosachtig en is in twee of vier eenzadige zaedhokjeus 

verdeeld, die ten ryptyde van elkander afscheiden. 

Eene specie : 
De bladen zyn min of meer ingesneden, de bloemen zyn 

bleek lilas en vormen zeer enge naeldvormige bloemairen. 
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Verbena officinalis. L. Geneeskrachtig Yzerhard. 

2 Bloeit van in Juny tot in October. 

In de bosschen en op den kant der wegen in de Polders 

en op de Scheldedyk; soms ook in de Kempeu (Nob.) 

Tusschen Austruweel en Eeckeren en op de Scheldedyk 

naby het Noorderfort (V. H.) 

TWEEDE ONDERSCHIKKING : Rondstaende 

eenbloembladige Planten. 

De bloemkroon en de poederdraden zyn hooger geplaetst 

dan het vruchtbeginsel , hetwelk onderstaende is, 

G1:* Familie. 

VACCINIEËN. 

Tweeslachtige regelmatige bloemen. — Vier- of vyftandige 

kelk. — De bloemkroon heeft vier of vyf verdeelingen, zy is klok-, 

rad- of kokervormig.— Er zyn acht of tien poederdraden, welke 

met de bloemkroon boven de vrucht gêplaetst zyn.— De hokjens 

van de helmknopjens zyn naer boven buisvormig verlengd en 

openen zich ieder door eene poor. — De vrucht is eene vier- 

of vyfhokkige veelzadige bees. — Het zyn heesters met tuije, 

beurtelings geplaetste of verspreide bladen, 
De stam is draed vormig, de bloemsteeltjens zyn drie of viermael langer 

dansdesbloenen mmm eitantebtejste telen atsfeValska eeste Fetelsens OXYCOCLOS, 

De stam is niet draedvormig, de bloemstelen zyn korter dan de 

| vrucht.,........ Bevavveveevenensstesanpensderserse VACCINIUM. 
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VACCINIUWM. L. Bosch- of Krakebeziën. 

Vier of vyftandige kelk. — De bloemkroon is koker- of klok- 

vormig en heeft vier of vyf zeer korte lobben. — Er zyn acht 

of tien poederdraden. — De vrucht is viers of vyfhokkig. — 

De steng is regtstaende. 

zachthairig... etn dale fe leaner tenet elens tore edelele V. Vitis-Ideea. 

De bladen hebhen geene zwarte klieren , de takken zyn onhairig.. 2. 

og $ De bladen zyn getand... .. essen serveren V. Myrtillus. 

De bladen zyn heel en nooit getand ...............« V. Uliginosum. 

| Den onderkant der bladen is met zwarte klieren bedekt; de takken zyn 

1 

1. Vaccinium Myrtillus. L. Myrtachtige Boschbees. 

Pb Bloeit in April en Mei. 

In de bosschen en de heide overvloedig (Nob.) 

2. Vaccinium Vitis-Idsea. L, Roode Boschbees. 

hb Bloeit in April en Mei. 

Overvloedig naby Turnhout in een bosch van den heer avoué 

Dillen, en op sommige andere plaetsen in de Kempen (Nob.) 

Te Tongerloo (V. H.); Schriek (Donkelaer) ; tusschen Gheel 

en Meerhout (V. B); te Gierle (R.) 

3. Vaccinium uliginosum. L. Moeras Boschbees. 

hb Bloeit in April en Mei. 

In de heideachtige bosschen te Brasschaet en tusschen 

Santheven en Halle (Nòb.) 

Te Tongerloo (V. H.); Brasschaet (Westendorp.) 

OKYECBECOS. Tourn. Zuerbees. (Nob.) 

Viertandige kelk. — De bloemkroon is radvormig en byna 

tot aen het ondereinde in vier lansvormige lobben verdeeld. — 

Er zyn acht poederdraden. — De vrucht is vierhokkig. — De 

stengen zyn draedvormig, liggend en wortelschietend. 
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Eene specie : 
Oxycoeccos palustris. Pers. Moeras Zuerbees. 

Vaccinium Oxycoecos. L. 

bh Bloeit in Mei en Juny. 
In de moerasachtige plaetsen te Westwezel (Nob.) 
Te Rethy (R.); tusschen Gheel en Meerhout ; te Ton- 

gerloo (V. HL) 

6GP:'* Familie, 

CAMPANULACEËN. 

Tweeslachtige regelmatige bloemen. — De kelk is in vyf 

lobben verdeeld , welke met de bloemkroon en de poederdraden 

rond den top van het vruchtbeginsel geplaetst zyn. — De 

bloemkroon is rad-, klok- of buisvormig en vyldeelig. — Er 

zyn gewoonelyk vyf poederdraden, — De helmknopjens zyn 

vry, uitgenomen in het geslacht Jasione, waer zy door hun 

ondereinde aen elkander gegroeit zyn. — De vrucht is eene 

zaeddoos met twee, drie of zeldzamer vyf veelzadige hokken, 

welke zich zydelings of door hun boveneinde openen. — Het 

zyn kruidachtige planten welke gewoonelyk een melkachtig 

zap inhouden. — De bladen zyn beurtelings geplaetst of 

verspreid. 

‚De verdeelingen der bloemkroon zyn weinig diep, de bloemen zyn 

gewoonelyk groot en vormen trossen of bloemairen van weinige 

bloemen samengesteld............ Id TD OR DN 

De bloemkroon is byna tot aen het ondereinde in Iynvormige lobben 

verdeeld ; de bloemen zyn klein en vormen dikke bloemhoofden of 

DlOEM AEN: eee Neer de ee RE 4. 

De stam is zeer dun, draedvormig en liggend; de bloemen zyn zeer 

lang gesteeld ; de bloemkroon is klein en heeft eene zeer smalle 

Dd ee dee a PdL SER EEE DE WAHLENBERGIA. 

De plant is niet liggend, heeft min of meer sterke stammen en de 

bloemkroon is gewoonelyk groot .……..........…. deter dede 5. 
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De kelk verdeelingen zyn langer of ten minste zoe lang als de bloem- 

kroon, welke radvormig is........seeveseeeee ee «se SPECULARIA. 

De kelkverdeelingen zyn veel korter dan de bloemkroon; deze is 

klokvormig. a vore eeree oieie ein weiniejere OEE OEE 0 CAMPANULA. 

Het bloemhoofd is aen het ondereinde van eenen valschen kelk om- 

ringd; deze is van tien tot twintig bladertjens gevormd ; de bloemen 

Á zyn gesteeld enenssovensvensesenrsenvseereverd JASIONE. 

De bloemair is van drie of vier bloemschudblaedjens vergezeld ; de 

bloemen zyn zittend .…........ mtaondlelefulevelevefslenstelsie ee _PHYTEUMA. 

CAMPANULA. L. Klokje. 

De kelk is vyfdeelig. — De bloemkroon is klokvormig en 
vyfdeelig. — Er zyn vyf vrye poederdraden , hunne helm- 

draden zyn aen hun ondereinde in eene vlies verbreed. — Er 
zyn van drie tot vyf draedvormige stempels. — De zaeddoos is 
topvormig, zy heeft van drie tot vyf hokken en opent zich door 
zoo veele zydelingsche poriën. — De bladen zyn getand en de 
bloemen gewoonelyk blauw of zeldzamer wit. 

De bloemkroon is met lang hair bezet. .............evveeve a Zi 

Degbloemkroonmstonhairig esterni enidateletststeie etave televee alteren 5. 

De bloemen zyn alle naer denzelfden kant gewend en vormen eenen 

langen bloemtros die niet met bladen gemengd is. G. Rapunculoïdes. 

De bloemen zyn niet langs denzelven kant geplaetst en vormen eenen 

korten bloemtros die met bladen gemengd is...... CG. Trachelium. 

De kelkverdeelingen zyn lansvormig (twee millimeters breed), de 

bloemsteng is niet getakt .... sa. aen vien . C. Persiceefolia. 

De kelkverdeelingen zyn lynvormig (4 millimeter breed), de bloem- 

Stengiissdikwylsyoetakt ienie sterdievre a ove e late alef tatnl en 4. 

De wortelbtaden zyn eirond hertvormig, de plantis klein CG. Rotundifolia. 

A {De wortelbladen zyn lausvormig-langworpig, de plant is verhe- 

WEES let dtas ele eld fe elemen arelblekd ei viek ed wenk tels h …… 6. Rapunculus. 

fl. Campanula rotundifolia. L. Rondbladig Klokje. 

2 Bloeit van Juny tot in Augustus. 

Gemeen op verschéidene plaetsen, op de kanten der grachten 

te Berchem en elders in de Kenrpen (Nob.) 

Te Wilryek (V. H.) 
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2. Campanula rapuneuloïdes. L. Rapunselachtig Klokje. 

2 Bloeit van July tot in Augustus. 

In de heggen en grachtkanten te Deurne en Wommelghem, 

doch niet gemeen (Nob.) 

3. Campanula Trachelium. L. Ruwhairig Klokje. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

In de vochtige bosschen en heggen tusschen Eeckeren en de 

Donck, ook te Mortsel en elders (Nob.) 

Te Brasschaet (V. H.) 

4. Campanula Rapunculus. L. Raepwortelig Klokje of Oprechte 

Rapunsel. 

@) Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Zeer gemeen op den dyk van Hoboken en op vele andere 

plaetsen (Nob.) 

5. Campanula persiczefolia. L. Persikbladig Klokje. 

2 Bloeit van Juny tot in Augustus. 

Op den boord der wegen in de hegge te Cappellen-Putte (Nob.) 

Te Eeckeren (V. H); te Beverloo (West.) 

AENMERKING. — Wy hebben eens op het Exterlaer te Deurne de CamPAxurA GLOMERATA 

gevonden, zy onderscheidt zich gemakkelyk door hare bloemen welke zittend zyn, en ruiker- 

vormig op het einde van den stam verzameld. 

WAHLENBERGIA. Scurap. Wahlenberg’s Hulde (Nob.) 

De kelk is drie- of vyfdeelig. — De bloemkroon is klokvormig 

en heeft drie of vvf lobben. — Er zyn drie of vyf poeder- 

draden, hunne belmknopjens zyn vry. — Er zyn van twee tot vyf 

korte stempels. — De zaeddoos is byna bolvormig, zy is twee-, 

drie- of vyfhokkig en opend zich op haren top door kleppen. 

Eene specie : 

De stam is draedvormig, de bladen zyn vyf- of zevenlobbig : 

24. 
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Wahlenbergia hederacen. Reng. Veilachtige Wahlenberg’s 

Hulde (Nob.) 

Campanula hederacea. L. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

In de moerasachtige weiden te Westerloo (Kx.); tusschen 

Westmalle en Brecht (R.) 

SPECULARIA. Heister. Venusspiegel. 

De kelk is vyfdeelig en heeft eene zeer lange buis. — De 

bloemkroon is radvormig en heeft vyf weinig diepe lobben. 

— Er zyn vyf poederdraden en de helmknopjens zyn vry. — 

Er zyn drie draedvormige stylen. — De zaeddoos is lynvormig 

en driehoekig, zy opend zich door drie zydelingsche poriën 

welke naest het boveneinde geplaetst zyn. 

De bloemkroon is groot, zy staet open, en zoo lang als de 

S. Speculum. KOR dodasnoenododdoondoddoowobsdddodsedHsdod de 

U bloemkroon is klein, zy is toe en veel korter als de kelkver- 

dEelmSen tenen: Obodas desoodedddtodddsor see . S. Hybrida. 

1. Speeularia Speculum. A. D. CG, Gewoone Venusspiegel. 

Campanula Speculum. L. 

@® Bloeit van in Mei tot in Augustus. 

In de graenvelden te Mortsel, naby den spoorweg tusschen 

Lier en Hove (V. H.) 

2. Specularia hybrida. A. D. CG. Bastaerd Venusspiegel. 

Campanula hybrida. L. 

D Bloeit van in Mei tot in July. 

In de graenvelden te Mortsel en Gontich, zeldzaem in onze 

provincie (Nob.) 

Rond Lier (V. H.) 
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PHYTEUMA. L. Valsch Rapunsel. 

De kelk heeft vyf verdeelingen. — De bloemkroon is byna 

tot aen haer ondereinde in vyf lynvormige deelen verdeeld. — 

De helmknopjens zyn vry. — Er zyn twee of drie draedvormige 

stempels. — De zaeddoos is kort, twee- of driehokkig en opend 

zich door zooveel ruggelingsche poriën. — De bloemen zyn 

zittend en vormen bloemryke bloemairen of bloemhoofdjens. 

Eene specie : 

De bloemen zyn wit of blauw en tweestempelig; de wortel- 

bladen zyn diep hertvormig ingesneden. 

Phyteuma spicatum. L. dirvormend Walsch Rapunsel. 

2 Bloeit in Mei en Juny. 

In de bosschen en weiden te Schooten, Eeckeren-Donck , 

enz. (Nob.); Brasschaet (V. H.) 
AENMERKING. — Deze plant wordt ook gevenden met blauwe en vioolkleurige bloemen, 

byzonder achter het kasteel van de edele Mev. De Pret van Calesbergh, te Eeckeron- 

Bonck (Nob.) en het is alsdan de varieteit Gornuvenm [Phyteuma nigrum. Schmidt] 

JASIONE. L. Jason’skruid (Nob.) 

De bloemkroon is byna tot aen haer ondereinde in vyf lyn- 
vormige deelen verdeeld. — Er zyn vyf poederdraden welke 
met hunne helmknopjens aen elkander gegroeid zyn. — De 

stempels zyn kort, regtstaende en dikwyls aen elkander ge- 

hecht. — De zaeddoos is bolvormig, tweehokkig en opend zich 

door twee kleppen. — De bloemen vormen bolvormige scherm- 
tjens welke van schudblaedjens omringd zyn. 

Eene specie : 

De plant is gewoonelyk met ruw hair bezet en de bladen 

zyn een weinig gekroesd. 

Jasione montana. L. Berg Jason’skruid. 

@ of © Bloeit van in Juny tot in September. 

Zeer gemeen, byzonder op alle drooge en zavelachtige 

plaetsen in de Kempen (Nob.) 
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6E:te Familie. 

LOBELIACEEN. 

Tweeslachtige onregelmatige bloemen. — De kelk is vyfdeelig 

en rond den top van het vruchtbeginsel geplaetst. — De bloem- 

kroon is voortdurend, eenbtadig en buisvormig : de buis 

is achterwaerts volgens hare lengte ingesneden ; de schyf is 

vyfdeelig en een- of tweelippig. — Er zyn vvf poederdraden, 

welke niet aen de bloemkroon gegroeid zyn en die met deze 

op den kelk geplaetst zyn. — De poederdraden zyn door de 

helmknopjens aen elkander gegroeid en vormen eene buis die 

den styl omringd. — Er is een draedvormige, twee- of zeldza- 

mer driestempelige styl. — De vrucht is zaeddoosachtig, zy 

heeft twee of drie veelzadige hokjens en is door de kelkver- 

deelingen bekroond. — De plant is kruidachtig en voortlevend. 

Eene specie : 

LOBELIA. L. Lobel’s Nadacht (Nob.) 

De kelk is vyfdeelig. — De bloemkroon is buisvormig; 

hare schyf is tweelippig, de bovenste lip is twee- en de 

onderste driesnedig. — De zaeddoos is twee- of driehokkig. — 

De bloemen zyn blauw. 

Eene specie : 

De stam is byna naekt; de bladen zyn lynvormig en zyn 

rooswyze aen den voet van den steng verzameld. 

Lobelia Dortmanna. L. Heide Lobel’s Nadacht. 

@ Bloeit van in July tot in September. 

Tusschen Veerle en Hersselt (V. H.); ’s Gravenwezel, Rethy, 

Schilde (R.); Worstel en Hoogstraeten (Sommé.) 
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6GA''* Familie. 

CUCURBITACEEN. 

Eenhuizige of zeldzamer twechuizige of veelechtige, regelma- 

tige bloemen. — De kelk heeft vyf tanden of lobben. — De 

bloemkroon heeft ook zooveel insnedingen. — Er zyn vyf 

poederdraden. — De poederzakjens hebben lynvormige hokjens. 

— Het vruchtbeginsel is onderstaende en heeft drie of vyf veel- 

of weinigzadige hokjens. — De vrucht is beesachtig. — Het 

zyn kruidachtige, gewoonelyk klimmende planten met klau- 

wieren voorzien. 

Eene specie : 

BRYONIA. L. Water-afdryver (Nob.) 

Een- of tweehuizige bloemen; de kelk der vrouwelyke bloem 

heeft ecne byna bolvormige buis welke boven het vruchtbeginsel 

halsvormig versmalt is. — De vrucht is klein, beesachtig en 

rond, zy houd zes of door onvolmaekte wasdom, minder 

zaedjens in. 

Eene specie : 

De plant is voortdurend en heeft zeer dikke witte wortels, 

de bloemen zyn groenachtig wit en tweehuizig; de rype 

vruchten zyn rood. 

Bryonia dioïca. Jacq. Tweeslachtige Water-afdryver. 

2. Bloeit van in Juny tot in September. 

In de hagen en bosschen op woeste plaetsen te Deurne, 

Wyneghem en elders (Nob.) 

Te Heyst-op-den-Berg en Everbode (V. H.) 
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GPe Familie. 

CAPRIFOLIACEEN. 

Tweeslachtige regelmatige of onregelmatige bloemen. — 

De kelk heeft vier of vyf voortdurende of afvallende tanden 

die boven het vruchtbeginsel geplaetst zyn. — De bloem- 

kroon staet op den voet der kelkverdeelingen; zy is een- 

bladig en heeft vier of vyf lobben , zy is afvallend en 

buisvormig, tweelippig, klok- of radvormig. — Er zyn vier 

of vyf vrye poederdraden die op de buis der bloemkroon 

geplaetst zyn : De helmdraden zyn soms tweedeelig; de 

hokjens der helmknopjens zyn somtyds van elkander ver- 

wyderd. — Er zyn of wel drie of vyf zittende stempels, 

of wel drie- of vyf stylen welke vry of aen elkander gehecht 

zyn en alsdan met eenen drielobbigen stempel eindigen. 

— De vrucht is onderstaende, zy is beesachtig en heeft drie of 

vyf, een- of weinigzadige hokjens, somtyds wordt zy eenhokkig 

door de vernietiging der tusschenvliezen. — Het zyn gewoo- 

nelyk min of meer verhevene heesters, dikwyls zyn zy klim- 

mend en zeer zeldzaem kruidachtig; de bladen zyn tegenover- 

gesteld. 

De bladen zyn geheel en de bloemkroon buisvormig LONIGERA.. 

Ingesnedene of getande bladen , radvormige bloemkroon ........ 3. 

A Zeerskleinenkrudachtigerplantiti edelen oieretetej elsia die lelsie afie ADOXA . 

Verhevene gewoonelyk houtachtige plant...............e.ere ee 5. 

ie En bladen; de vrucht houdt drie of vyf zaedjens in. sAMBUCUS. 

Getande of gelobde bladen; eenzadige vruchten........... VIBURNUM. 

ADOXA. L. Zonderroem (Nob.) 

Regelmatige bloemen. — De kelk heeft twee of drie aengroei- 

jende lobben. — De bloemkroon is radvormig en heeft vier of 

vyf verdeelingen. — Er zyn vier of vyf poederdraden welkers 
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helmdraden diep ingesneden zyn; elk hunner verdeelingen 

draegt een der twee helmknopjens-lobben. — Er zyn vier of 

vyf vreye poederdraden. — De vrucht is zapryk en beesachtig ; 

zy heeft vier of vyf eenzadige hokjens en is door de kelkverdee- 

lingen bekroond. 

Eene specie : 

De plant is zeer klein en kruidachtig; de bloemen zyn 
groenachtig geel. 

Adoxa moeschateïlina. L. Moskactgeurige Zonderroem (Nob.) 

2 Bloeit in April en Meert. 

Op den boord der beschaduwde beken in de boschjens 
tusschen Berchem en Borgerhout, naby de Herenthalsche 

vaert; alsook te Mortsel, Deurne en elders (Nob.) 

SAMBUCUS. L. Flier of Klankbwis-hout. 

Regelmatige bloemen. — De kelk heeft vyf zeer kleine 

lobben. — De bloemkroon is radvormig en heeft vyf verdee- 

lingen. — Er zyn vyf poederdraden en drie of vyf stempels. — 

De vrucht is beesachtig, gekleurd, zapryk en houdt drie of vyf 

eenzadige hokjens in of wel is zy eenzadig door de vernietiging 

der tusschenvliezen. 

Kruidachtige plant, de bladen zyn van bladachtige schudblaedjens 
VOOLZIEn'. ate a ornteraratdielesd ofekotoerel ots vetafehel nelle eetl teler. S. Ebulus. 

Houtachtige heesters; er zyn geene of ten minsten zeer kleine 

Bladschudblaedfens sein stonde estelalele Adele ae S. Nigra. 

A. Sambucus migra. L. Gewoone Flier. 

b Bloeit van in Juny tot in July. 

Gemeen op vele plaetsen en wordt ook zeer dikwyls 
gekweekt (Nob.) 

2. Sambucus Ebulus. L. Nederige Flier. 

2 Bloeit van in Juny tot in Augustus. 

Op den dyk van Hoboken (Nob.) 
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VIBURNUM. L. Sneeuwbal. 

De bloemen zyn of wel alle regelmatig of de buitenste van 

den bloemenstand zyn onregelmatig. — De kelk heeft vyf zeer 

kleine lobben. — De bloemkroon is radvormig of wel klok- 

radvormig en vyfdeelig. — Er zyn vyf poederdraden en drie 

zittende stempels. — De vrucht is beesachtig, gekleurd, 

eenhokkig en eenzadig. 

Eene specie : 

De bladen zyn in drie of vyf diepe lobben verdeeld, de zaden 

zyn bolvormig. 

Viburnum Opulus. L. Gewoone Sneeuwbal. 

Db Bloeit in Mei en Juny. 

In de bosschen, hagen, hoven, enz., zeer gemeen (Nob.) 

De Viburnum opulus sterilis L., wordt in de tuinen gekweekt en is onder de namen 

gekend van dubbele Sneeuwbal of Balroos ; deze is onvruchtbaer. 

LONICERA. L. Geitenblad. 

Onregelmatige bloemen. — De kelk heeft vyf zeer kleine 

lobben. — De bloemkroon is klok-trechtervormig en twee- 

lippig, de bovenste lip is vier-, en de onderste drielobbig. — 

De vrucht is beesachtig en gekleurd, zapryp en driehokkig, 

dikwyls wordt zy eenhokkig door de vernietiging der tus- 

schenvliezen. 

Eene specie : 

De bloemen zyn in gesteelde bloemhoofdjens verzameld, en de 

bovenste bladen zyn insgelyks gesteeld. 

Lonicera Periclymenum. L. Bosch Geitenblad. 

Bb Bloeit van in Juny tot in September. 

In de bosschen te Wilryck, Contich en elders (Nob.) 

Te Schooten, Brasschaet (V. H.) 

memmen 
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